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Et kort forord 

 

     Dette er en første og midlertidig rapportering fra den norske delen av en felles nordisk 

undersøkelse av folks holdninger til straff. Hovedfokus i rapporten er rettet mot ett spørsmål:  

Er det samsvar mellom faktisk straffenivå og den straff som folk synes er passende? 

     Prosjektets samlede materiale skal imidlertid primært benyttes til komparative ana-lyser av 

straffenivå og holdninger til straff i de nordiske land, men disse analysene gjenstår å gjøre. 

Når de er gjort, kan det hende at det må gjøres enkelte endringer i det som blir presentert i 

denne rapporten. Derfor vil jeg understreke at den må leses som en midlertidig rapport – 

under veis i analysearbeidet.  

     Den offentliggjøres fordi de norske resultatene blir presentert sammen med resultater for 

andre land 19. august på Nordisk Kriminalistmøte i Kjøbenhavn. Da bør de som ønsker det, 

ha anledning til å sette seg nærmere inn i materialet og analyser som resultatene bygger på. 

Publiseringen vil kanskje føre til at jeg får kritikk eller andre innspill som kan lede til at noe 

må rettes opp senere. Det vil være nyttig og verdifull læring før senere rapporter blir avsluttet. 

     Veien har vært lang fra jeg tidlig i 2006 foreslo for mine nordiske kolleger, profes-sorene 

Flemming Balvig, Helgi Gunnlaugsson og Henrik Tham, at vi skulle replisere Flemming 

Balvigs 2006-undersøkelse i alle nordiske land. Deres begeistring for tanken og samarbeidet 

med dem, og senere også med professor Janne Kivivuori (som dessverre ikke kunne fortsette 

samarbeidet med oss), samt økonomisk bistand fra Nordisk Samar-beidsråd for kriminologi, 

Det Kongelige Justis- og politidepartement og Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo, har 

gjort det mulig å realisere prosjektet. De takkes alle så mye for det de har bidratt med. 

     Tiden vi som har samarbeidet om prosjektet, har hatt til disposisjon etter at data forelå like 

før jul 2009, har dessverre vært for knapp til at vi har kunnet trekke veksler på hverandre i 

analysefasen. Derfor står jeg alene faglig ansvarlig for det som blir presentert i rapporten. 

 

 

Oslo 12. august 2010. 

 

Leif Petter Olaussen 
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Sammendrag 
 

1. Rapportens forskningsmessige grunnlag 
 

Rapporten bygger på fire undersøkelser som til sammen belyser:  

- hvilket straffenivå som faktisk blir praktisert 

- hva folk mener om straffenivået og bruk av fengselsstraff  

- hvilken straff folk tror at en domstol ville gitt i konkrete saker 

- hvilken straff folk selv ville gitt i de samme konkrete sakene 

- om folks forslag til straff følger prinsippet om likebehandling  

- om film av fingert rettssak og diskusjoner om straff påvirker hvilken straff folk 

  synes er passende 

 

Den første undersøkelsen består av 1000 landsdekkende telefonintervjuer med kvinner og 

menn i alderen 18-74 år, gjennomført av Opinion/Norstat høsten 2009. I denne blir folks 

generelle meninger om straffenivå og bruk av fengselsstraff undersøkt. 

Den andre undersøkelsen, om faktisk straffenivå, er knyttet til seks konkrete saker. De er 

vurdert av til sammen seks dommere ved to av våre større tingretter. Dommerne har angitt 

den straff tiltalte ville fått i hver av sakene ut fra det straffenivået som ble praktisert våren 

2009. 

De samme seks sakene som tingrettsdommerne har angitt faktisk straffenivå for, danner 

grunnlaget for to spørreskjemaundersøkelser høsten 2009. Formålet med dem er å undersøke 

hvilken straff folk tror at en domstol ville gitt (antatt straffenivå) tiltalte i hver sak, og hvilken 

straff folk selv ville gitt (foreslått straff). Ved å sammenligne faktisk straffenivå, antatt 

straffenivå og foreslått straff, er det mulig å finne ut hvilke sammenhenger det er mellom 

dem, og om sammenhengene kan forklare folks meninger folk om straffenivået som kom fram 

i den førstnevnte undersøkelsen. 

Den ene spørreskjemaundersøkelsen er en landsomfattende postsurvey der spørreskjema 

ble sendt til 3000 tilfeldige utvalgte kvinner og menn i alderen 18-74 år, hvorav 31 % 

besvarte spørreskjemaet. Datainnsamlingen ble gjennomført av Synovate. 

I den andre spørreskjemaundersøkelsen deltok 117 kvinner og menn i alderen 18-74 år fra 

Oslo. De var valgt ut av Opinion AS for å delta i fokusgrupper for å diskutere straff. Opinion 

AS valgte ut fokusgruppedeltakerne på en slik måte at deres generelle meninger om straffe-

nivå og fengselsstraff faller sammen med folks meninger som kom fram i den førstnevnte, 
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landsdekkende telefonintervjuundersøkelsen. I så måte har fokusgruppedeltakerne meninger 

som er representative for befolkningen. 

Siden det er meget godt sammenfall mellom resultatene fra postsurveyen og de 

representative fokusgruppene, bygger rapportens kapittel 3, 4 og 6 i all hovedsak på data fra 

fokusgruppedeltakerne. 

 

 

2. Umiddelbare oppfatninger om straffenivået 

 

I telefonintervjuene kommer det fram meninger som tyder på at svært mange er misfor-

nøyde med straffenivået, særlig for voldskriminalitet: 

 

 68 % mener at straffene i Norge stort sett er for milde 

 63 % går generelt inn for lengre fengselsstraffer 

 84 % mener at voldsforbrytelser bør straffes langt hardere enn i dag 

 

Dessuten er 53 % enig i påstanden ”Å være innsatt i fengsel kan nesten betraktes som et 

hotellopphold, de innsatte har det alt for godt.” – Halve befolkningen er altså enig i at 

fengselsstraffens straffemessige verdi er for lav. Og dette er en viktig grunn til at så mange 

uttrykker misnøye med straffenivået. 

Det er bare små og usystematiske forskjeller i oppfatning mellom kvinner og menn og 

mellom folk i forskjellig alder. Men blant de som har høyskole-/universitetsutdanning er det 

mindre misnøye enn blant de som har lavere utdanning. Dette henger igjen sammen med at 

færre av de som har høyskole-/universitetsutdanning mener at fengselsstraffen er som et 

hotellopphold, at de innsatte har det alt for godt. 

 

 

3. Foreslått straff i seks konkrete saker – og straffenivået 

 

Det er så like oppfatninger blant tingrettsdommerne om hvilken straff en domstol ville gitt 

i de seks sakene, at det ikke er vanskelig å fastsette faktisk straffenivå for hver sak. 

De seks sakene som brukes i spørreskjemaer der folk skal angi hvilken straff de selv ville 

gitt, handler om: 

- Parnervold:  Mann som utøver vold mot kona si i deres felles hjem. 

- Heroinsmugling: En heroinavhengig person smugler 250 gram heroin inn i Norge. 

- Kioskran:  Mann utstyrt med brødkniv raner en kiosk for 16.500 kr. 
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- Voldtekt:  Kvinne blir voldtatt på et hotell av en mann hun møter der. 

- Bankunderslag: Bankansatt kvinne begår underslag i sitt arbeid. 

- Gatevold:  Mann utøver vold mot en mann utenfor et gatekjøkken. 

 

Ut fra det faktiske straffenivå angitt av tingrettsdommerne ville tiltalte i alle saker fått 

ubetinget fengsel, i noen saker fengsel i flere år. De svar som er gitt i av vanlige kvinner og 

menn i spørreskjemaundersøkelsene, viser derimot at ingen sak er slik at alle spurte ville gitt 

ubetinget fengsel. Prosentandelen som selv ville gitt denne straffen er 45 % for gatevold, 49 

% for partnervold, 62 % for heroinsmugling, 70 % for hhv. voldtekt og bankunderslag og 79 

% for kioskranet. Prosentandelen som selv ville gitt minst like lang ubetinget fengselstraff 

som straffenivået var 36 % for hhv. gatevold og partnervold, 21 % for heroinsmugling, 43 % 

for hhv. voldtekt og kioskran, og 16 % for bankunderslag. 

Når det tas hensyn til alle typer og kombinasjoner av straff som de spurte har foreslått 

(ved å lage en indeks for straffverdi) er det meget godt samsvar mellom faktisk straffenivå og 

gjennomsnittverdien for straffereaksjoner som de spurte selv ville gitt i tre av sakene, gate-

vold, voldtekt og kioskran. I saken om partnervold ville de spurte selv gitt litt lavere straff enn 

straffenivået, og for bankunderslag og heroinsmugling markert lavere straff. 

Dette er et høyst uventet resultat i lys av den ganske sterke misnøyen med straffenivået 

som kom til uttrykk i telefonintervjuene. Ikke i noen saker ville et flertall av de spurte selv gitt 

hardere straff enn det faktiske straffenivået. I alle saker ville majoriteten av de spurte selv 

gjort mindre bruk av ubetinget fengsel enn det faktiske straffenivået tilsier. For heroinsmug-

ling og bankunderslag er det et betydelig gap mellom den straff de spurte selv ville gitt og 

straffenivået.  

 

4. Folk kjenner ikke straffenivået 

 

For hver av de seks konkrete sakene som inngikk i spørreskjemaene, skulle de spurte også 

angi hvilken straff de tror at en domstol ville gitt tiltalte. Svarene gir oss derved opplysninger 

om antatt straffenivå. Dette kan vi sammenligne med faktisk straffenivå for hver sak, og sam-

menligningen vil vise hvor godt kjennskap folk har til straffenivået. 

Selv om 100 % av alle saker ville endt med ubetinget fengsel ut fra faktisk straffenivå, er 

andelen blant de spurte som tror at sakene ville endt slik, langt lavere. Den er 78 % for heroin-

smugling, 71 % for kioskran, 70 % for bankbedrageri, 45 % for voldtekt, 34 % for gatevold 

og 24 % for partnervold. For samtlige saker blir altså det faktiske straffenivået, domstolenes 

faktiske bruk av ubetinget fengsel, undervurdert, og undervurderingen er særlig stor for 
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voldshandlinger som voldtekt, gatevold og partnervold. For kioskran, voldtekt, heroinsmug-

ling og bankunderslag tror et stort flertall av de som antar at domstolen ville gitt fengsels-

straff, at domstolen ville gitt kortere straff enn straffenivået.  

Når alle typer og kombinasjoner av straff som de spurte tror at en domstol ville gitt, blir 

regnet om til en indeks for straffverdi og sammenlignet med straffenivået (også omgjort til 

straffverdi), fremgår det at straffenivået i tre saker, partnervold, voldtekt og gatevold i meget 

betydelig grad blir undervurdert. Også i de øvrige tre sakene tror de spurte at straffen ville 

blitt klart lavere enn det straffenivået faktisk tilsier. 

Dette viser klart at folk ikke kjenner det faktiske straffenivået, i alle fall ikke for de seks 

sakene som inngikk i undersøkelsen, men neppe for særlig mange andre sakstyper heller. 

Dessuten fremgår det klart at folk undervurderer det faktiske straffenivået. Den straffen de 

tror at en domstol ville gitt i konkrete saker, er lavere, til dels mye lavere, enn det faktiske 

straffenivået. 

Den gjennomgående undervurderingen av straffenivået er en meget sannsynlig forklaring 

på misnøyen med straffenivået som folk ga uttrykk for i telefonintervjuene. Den straff de 

spurte selv ville gitt i konkrete saker, faller enten sammen med straffenivået eller den er litt 

mildere. Derfor ville folk trolig vært ganske tilfreds med straffenivået, hvis de hadde hatt 

kjennskap til det. At lekdommere i domstolene våre ikke synes å være opprørt over det straf-

fenivået de med på å praktisere, stemmer godt med at denne undersøkelsen viser at det er 

ganske godt samsvar mellom straffenivået i domstolene og den samlede straff som folk selv 

synes er rimelig å gi. 

Men det er to unntak fra dette. Undersøkelsen tyder på at straffenivået i saken om heroin-

smugling og bankunderslag er for høyt i forhold til den straff folk selv foreslår. 

 

 

5. Forslag til straff etter visning av film og gruppediskusjoner om straff 
 

Det ble lagd film av en fingert rettssak for fire av de seks sakene: voldtekt, gatevold, he-

roinsmugling og kioskran. Filmene ble brukt i fokusgrupper (8-10 personer) som utgangs-

punkt for diskusjon av straff i omtrent én time i den saken som filmen handlet om. Det var 

ikke meningen at deltakerne skulle bli enige om en straff for tiltalte. Formålet var å få vite 

hvilke grunner folk har for å synes at en bestemt straff er passende. Diskusjonene er ikke 

ferdig analysert og blir ikke rapportert her. 
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Før filmen ble vist, svarte fokusgruppedeltakerne på et spørreskjema som kapittel 3, 4 og 

6 i stor grad bygger på. Umiddelbart etter at deltakerne hadde sett filmen om en konkret sak, 

ble de på nytt bedt om å svare på spørsmål om straff for tiltalte i denne saken. Rett etter at 

diskusjonen var over, ble deltakerne for tredje gang bedt om det samme. Dette opplegget gjør 

det mulig å registrere stabilitet og endringer i deltakernes oppfatninger av hva de anser som 

passende straff. 

De foreløpige analysene av det statistiske materialet fra fokusgruppedeltakernes svar på de 

tre spørreskjemaene tyder ikke på at alle filmpresentasjoner hadde en likeartet virkning. I to 

saker, gatevold og voldtekt, ser det ikke ut til at filmpresentasjonen hadde noen innvirkning 

på den straff som ble foreslått, mens den ser ut til å hatt en viss, men kortvarig virkning i 

saken om heroinsmugling og kioskran.  

I hovedsak ser det ut til at fokusgruppedeltakernes første forslag til straff er ganske robust, 

både overfor filmpresentasjonen og overfor diskusjonen i gruppen, selv om en viss 

harmonisering av oppfatninger ser ut til å ha funnet sted. 

 

6. Likebehandling og straff 

 

Opplegget av postsurveyen var slik at vi har noen muligheter til å undersøke om enkelte 

trekk ved tiltalte i de seks konkrete sakene har innflytelse på valg av straff som folk synes er 

passende.  

Disse undersøkelsene viser at det ikke har noen betydning for straffen i samme sak 

(heroinsmugling) om tiltalte er mann eller kvinne. Derimot viser det seg at forlagene til straff 

både i saken om partnervold og i voldtektssaken er litt hardere når tiltalte er en mann som har 

innvandret til Norge enn om han er norsk. Dette er klart i strid med det likhetsideal som skal 

gjelde på strafferettens område. 

Et prinsipp i straffelovginingen som ikke er i strid med likhetsidealet innen strafferetten, 

åpner for at en tiltalt som er straffet tidligere, kan straffes hardere enn en tidligere ustraffet 

person. Helt i tråd med dette, foreslår de spurte i alle seks saker litt strengere straff for en 

tiltalt som er straffet før enn for en tidligere ustraffet, selv om hver av de spurte enten foreslår 

straff for en gjenganger eller for en nybegynner. 
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Kapittel 1. Fire undersøkelser – kort om metodisk design. 

 

I nordiske så vel som i de fleste andre land, er det stor mangel på systematiske kunnskaper 

om hvilke holdninger befolkningen har til bruk av straff for kriminalitet. Høsten 2009 ble det 

derfor gjennomført like undersøkelser i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige med 

sikte på å undersøke folks holdninger til straff. En viktig grunn til å gjennomføre like 

undersøkelser i disse landene er at de både har mange likhetstrekk i straffelovgivningen, at 

befolkningen i Norden har mange kulturelle likhetstrekk og at det over tid har vært et ganske 

nært kriminalpolitisk samarbeid mellom landene. Om folks oppfatninger om straff er like eller 

klart forskjellige, vet vi derimot ikke. Denne rapporten presenterer imidlertid bare hovedfunn 

fra den norske undersøkelsen, og i dette kapittelet gis en kort presentasjon av opplegget av de 

fire norske undersøkelsene som samlet danner grunnlaget for konklusjoner som blir trukket. 

Det metodiske opplegget som er en replikasjon av Balvig (2006), er lagd slik at de enkelte 

undersøkelser i hvert land skal utfylle og i noen grad kontrollere, hverandre.  

I tillegg til at undersøkelsene gir grunnlag for en rekke sammenligninger mellom landene 

hadde undersøkelsene tre hovedformål for hvert enkelt land. De fire undersøkelsene som er 

gjennomført, skal til sammen bidra til å kaste lys over følgende spørsmål: 

 

 Hvilke oppfatninger har folk om straffenivå og bruk av fengselsstraff? 

 Hvor godt kjennskap har de til det faktiske straffenivået? 

 Hvilke straffer synes de er omtrent passe – og stemmer dette overens med dagens 

straffenivå og med folks generelle syn på straffenivået. 

 

1.1  Folks umiddelbare oppfatninger om straffenivået -  telefonsurvey 

 

I tidsrommet 13. – 21. oktober 2009 gjennomførte Norstat/Opinion telefonintervjuer med 

et landsdekkende utvalg på 1000 kvinner og menn i alderen 18 – 74 år. Undersøkelsen ble 

gjennomført som dataassisterte telefonintervju (CATI) der en datamaskin genererer statistiske 

tilfeldige telefonnummer til både mobil- og fasttelefoner som blir ring opp. 47 % av inter-

vjuene ble foretatt over mobiltelefon, 53 % over fasttelefon. Intervjuene ble i hovedsak gjen-

nomført på hverdager mellom kl 16 og 20, men en del ble også gjort på søndag mellom kl. 13 

og 18.  
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Hvert nummer som er generert og valgt ut for oppringing, blir forsøkt ringt til fem ganger. 

Hvis ingen da har besvart telefonen, blir nummeret erstattet med et nytt. Når telefonen blir 

besvart, vil intervjueren presentere seg selv og undersøkelsen og spørre etter den som 

eventuelt skal intervjues: ”Kan jeg få lov å snakke med den person i husstanden som neste 

gang har fødselsdag, og som er18 år gammel eller mer?” Hvis vedkommende ikke er til stede, 

blir det spurt etter neste som har fødselsdag. 

Av ulike grunner blir det svært ofte ikke noe intervju, selv når telefonen blir besvart. I 

denne undersøkelsen la 8 % på røret uten å si noe i det hele tatt, 25 % avslo intervju fordi de 

ikke hadde tid og 41 % ønsket ikke å delta eller var uinteressert i temaet. Til sammen ble 

bortfallet 89 % hvilket betyr at bare 11 % av de som ble ringt til ble intervjuet. 

Med så lav svarprosent kan det i utgangspunktet ikke utelukkes at de som ble intervjuet, 

har oppfatninger som ikke er representative for den voksne befolkningen. I tillegg til at 

bortfallet er stort, er det også noe skjevt. Kontroller av datamaterialet viser at den yngste 

gruppen (18-29 år) gjennomgående er underrepresentert i surveymaterialet, eller om man vil, 

de eldste (50-74 år) er overrepresentert. Denne ubalansen er særlig tydelig i Oslo-Akershus 

regionen og i Agder-Rogaland. I Oslo-Akershus er kvinner 18-29 år sterkt underrepresentert i 

materialet. Kontrollene viste også at det var en klar overvekt i materialet av personer som 

hadde utdanning på høgskole-/ universitetsnivå.  

For å korrigere for de nevnte skjevhetene er det beregnet vekter slik at utvalgets 

sammensetning med hensyn til utdanning, kjønn, alder (tre grupper: 18-29 år, 30-49 år og 50-

74år) og region (NUTS2-inndeling) tilsvarer fordelingen på landsbasis. Hensikten med å 

bruke vekter i de statistiske analysene er å ”utligne” slike skjevheter som ble nevnt. Men selv 

med vekting, er det ikke mulig å garantere at svarene som ble gitt i telefonintervjuene, gir et 

helt korrekt bilde av den voksne befolkningens generelle holdninger til straff. Sannsynlig-

heten for betydelige skjevheter i er imidlertid ikke stor dersom holdninger til straff er ganske 

like i ulike befolkningsgrupper. Både denne undersøkelsen og Olaussen (2006) tyder på at så 

er tilfelle. 

På ett område har vi mulighet til å kontrollere empirisk om holdninger i vår telefoninter-

vjuundersøkelse stemmer med tilsvarende holdninger i befolkningen. De som ble intervjuet 

om straff ble også stilt et (vanlig) spørsmål om partipolitisk sympati (hvis det var valg i mor-

gen). Svarene på dette spørsmålet viser at den partipolitiske oppfatningen blant de som ble 

intervjuet om straff, stemmer svært godt med andre partibarometre i samme måned, og ikke 

minst stemmer svarfordelingen svært godt med partifordelingen av stemmer ved stortings-

valget bare en måned tidligere, se diagram 1.1 (og tabell 1.A , vedlegg 5, s. 85). 
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Diagram 1.1: Prosent oppslutning om partiene ved valget i 2009 og i telefon- 

surveyen 1 måned senere. (Veide tall.) 
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I lys av det gode sammenfallet mellom valgresultatet og partipolitiske oppfatninger blant 

de som deltok i telefonintervjuene, er det ikke lett å finne gode grunner til å tro at holdninger 

om straff som kommer fram i samme undersøkelse, skulle være systematisk skjeve. Analyser 

av materialet har verken avdekket mangel på konsistens i svarene, eller gitt resultater som gir 

grunnlag for å reise tvil ved materialets representativitet. 

I kapittel 2 blir det gjort rede for hovedresultater av denne undersøkelsen. 

 

1.2  Faktisk straffenivå for konkrete tilfeller 

 

Siden faktisk straffenivå ikke er mulig å fastsette generelt, ble undersøkelsen av faktisk 

straffenivå knyttet til seks konkrete saker. Med utgangspunkt i foreliggende straffesaker ble 

det lagd beskrivelser
1
 på en halv til tre kvart side (eller 260 – 514 ord) av et straffbart hand-

lingsforløp som beskriver følgende seks straffbare forhold: 

 

- Parnervold:  Mann som utøver vold mot kona si i deres felles hjem. 

- Heroinsmugling: En heroinavhengig person smugler 250 gram heroin inn i Norge. 

- Kioskran:  Mann utstyrt med brødkniv raner en kiosk for 16.500 kr. 

                                                 
1
 Fullstendig beskrivelse av handlingsforløpene finnes i spørreskjemaet som er tatt inn som Vedlegg 1 s.62-77i 

rapporten. 
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- Voldtekt:  Kvinne blir voldtatt på et hotell av en mann hun møter der. 

- Bankunderslag: Bankansatt kvinne begår underslag i sitt arbeid. 

- Gatevold:  Mann utøver vold mot en mann utenfor et gatekjøkken. 

 

De korte betegnelsene på sakene (parnervold, heroinsmugling, osv.) ble ikke brukt i noen  

spørreskjema. Der har vi kun benyttet et nummer som overskrift og betegnelse, Sak 1, Sak 2, 

osv. 

I tillegg til beskrivelsen av handlingsforløpet var det også en kort beskrivelse av enkelte 

sider ved gjerningspersonen som kan ha betydning for straffutmålingen: alder, kjønn (tilkjen-

negitt ved navn), familiesituasjon, om personen hadde vært straffet tidligere, problemer med 

rusmiddelbruk, tilknytning til arbeid, utdanning og familie, og om gjerningspersonen hadde 

hatt en vanskelig oppvekstsituasjon. 

Juridisk utdannede dommere ved våre domstoler er de som har best kjennskap til det 

faktiske straffenivået for ulike typer av kriminalitet. Derfor ble administrator ved to av våre 

større tingretter kontaktet våren 2009 og anmodet om å delta i undersøkelsen. Tingrettens 

administrator ble bedt om å forsøke å finne tre dommere som sammen – som et panel – skulle 

bli enige om hvilken straff den domfelte sannsynligvis ville fått dersom en domstol hadde 

behandlet de seks sakene våre. Begge domstoler svarte positivt på henvendelsen. Domstole-

nes navn blir ikke opplyst fordi de er lovt anonymitet, og navnet har ingen betydning for 

undersøkelsen. 

Dommerne ble bare bedt om å ta stilling til hvilken straffereaksjon som mest sannsynlig 

ville bli gitt. Det betyr at de ikke tok stilling til om en sivilrettslig reaksjon som erstatning 

eller oppreisning også ville blitt gitt hvis sakene hadde blitt pådømt i retten. 

Selv om det bare var seks saker (handlingsforløp) dommerne skulle ta stilling til, hadde vi 

lagd så mange ulike beskrivelser av trekk ved gjerningspersonen i hver sak at dommerne til 

sammen hadde 48 tilfeller (eller saksvarianter) å ta stilling til. De to dommerpanelene som 

ikke visste at en annen domstol også var spurt, og derfor ikke kjente til hverandre, var helt 

enige om hvilken straff som ville bli gitt for halvparten av saksvariantene. Mangel på 

fullstendig samsvar kan verken tas til inntekt for at det er tilfeldig hvilken straff norske dom-

mere gir i konkrete straffesaker, eller at domstolene ikke gir samme straff i like saker. De 

fleste forskjeller mellom dommerpanelenes anslåtte straff er små, og de kan skyldes at de 

opplysninger som inngikk i sakene, var ganske begrenset i forhold til de opplysninger som 

dommere normalt har når domsforhandlingene er over, og de skal fastsette straff i virkelige 

straffesaker.  
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Dommerpanelenes angivelse av straff for de enkelte saker blir i denne rapporten omtalt 

som faktisk straffenivå. I de tilfeller der dommerpanelene straff avvek klart fra hverandre, blir 

det faktiske straffenivået fastsatt som et ”gjennomsnitt” av panelenes angitt straff. Tabell 1.2 

viser hvilket straffenivå dommerpanelene anslo for bestemte varianter av de seks sakene. Det 

fremgår hvilke likheter og forskjeller det var mellom dommerpanelene, og at det i hovedsak 

var mindre forskjeller i utmålt lengde av ubetinget fengselsstraff. I én sak – kioskranet – var 

imidlertid forskjellen mellom dommerpanelenes anslåtte straff meget stor, to års fengselsstraff 

i forskjell (tre år i en annen saksvariant). Det er svært mye i norsk straffutmålingstradisjon. I 

saken om voldtekt og smugling av heroin var det også forskjell mellom dommerpanelenes 

anslåtte straff, men langt mindre enn for kioskran.  

 

 

Tabell 1.2: Straffenivået for bestemte varianter1) av de seks sakene fastsatt av dommerpanel i 

Tingrett 1 og Tingrett 2, og hvilken kategori i spørreskjemaet  som passer best med faktisk 

straffenivå. 

 

Saker: 

 

Skjema- 

variant1) 

Straffenivå angitt av dommerpanel ved: Straffenivå iflg. 

kategorier i 

spørreskjema* 
Tingrett 1 

 

Tingrett 2 

Ubetinget fengsel: Ubetinget fengsel: Ubetinget fengsel: 

Partnervold B 3 – 5 måneder 2 – 3 måneder 2 – 5 måneder 

Heroinsmugling A 4 år – 4år 5 mnd 5 år eller mer 3år –  4år 11 mnd 

Kioskran A 3 år – 3 år 5 mnd 1 år – 1 år 5 mnd 2 år – 2 år 11 mnd 

Voldtekt A 2½ år – 2år 11 mnd 2 år – 2 år 5 mnd 2 år –  2år 11 mnd 

Bankunderslag C 5 år eller mer 5 år eller mer 5 år eller mer 

Gatevold A 6 – 8 måneder 3-5 måneder 2 – 5 måneder 
1) 

Disse variantene ble både brukt i Skjema 1 som ble besvart av fokusgruppedeltakerne og i postsurveyen. 
*)

 Kategoriene vi brukte i spørreskjemaet faller ikke helt sammen med straffenivået som dommerne oppga. 

 

 

Det er imidlertid ikke samme tingrett som alltid anslår den strengeste straffen. Når alle 48 

dommeravgjørelser sees under ett, er det likevel en tendens til at anslått straff fra panelet ved 

Tingrett 1 er litt strengere enn anslagene fra Tingrett 2. Med unntak for saken om kioskran, er 

forskjellene mellom de to dommerpanelenes anslåtte straffnivå gjenomgående så små at de 

ikke spiller noen rolle for utfallet av denne undersøkelsen. 

Det faktiske straffenivået som ble angitt av dommerpanelene, passer ikke alltid helt med 

de svarkategorier som vi benyttet i de to undersøkelsene som beskrives nedenfor (jfr. pkt. 1.3 

og 1.4). For å kunne sammenligne faktisk straffenivå med straffer som ble angitt av de som 

deltok i disse undersøkelsene, måtte faktisk straffenivå knyttes til en bestemt kategori i 

spørreskjemaet. Kolonnen lengst til høyre i tabell 1.2 viser hvilke kategorier i spørreskjemaet 
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som passer best med faktisk straffenivå. De vil bli brukt i tabellanalyser der dette er aktuelt. 

For kioskran er straffenivået satt til svarkategorien 2år – 2år og 11 måneder, som ble brukt i 

våre spørreskjemaer. Det er en ”gjennomsnittskategori” for de sterkt avvikende anslagene fra 

de to dommerpanelene. Kategorivalget for heroinsmugling, ”3 år – 4 år og 11 måneder”, 

stemmer ikke helt godt med anslaget fra Tingrett 2 som mente at straffenivået er fengsel i 5 år 

eller mer. For dette lovbruddet kommer vi altså til å sammenligne folks forslag til straff med 

et faktisk straffenivå som av tekniske grunner er satt litt lavere enn det er. 

De seks sakene som de to dommerpanelene vurderte og fastsatte straff for, ble brukt i to 

undersøkelser der siktemålet var å undersøke den voksne befolkningens holdninger til straff, 

se pkt. 1.3 og 1. 4 nedenfor. Ved å benytte konkrete saker med en forholdsvis omfattende 

beskrivelse av saksforholdet og noen konkretiserende trekk ved gjerningspersonen, forsøker 

vi å sikre at de som tar stilling til spørsmål om straff har noen lunde samme saksforhold og 

samme gjerningsperson i tankene. I hht. vanlig (strafferettslig) tenking er dette de viktigste 

momentene ved fastsetting av straff. Siden dommerpanelene fastsatte faktisk straffenivå på 

grunnlag av de samme beskrivelsene, skulle det ved enkel sammenligning være mulig å finne 

ut om det er samsvar eller ikke mellom befolkningens holdninger til straff og faktisk straffe-

nivå. 

 

1.3  Folks holdninger til straff - representative fokusgrupper 

 

I denne undersøkelsen besto ei fokusgruppe av 8-10 personer som hadde en åpen disku-

sjon av hva som kunne være passende straff for tiltalte i én konkret sak. Dette var fokus for 

gruppens diskusjon. Til sammen har 12 grupper, 117 personer, deltatt i slike diskusjoner i 

denne undersøkelsen. Disse personenes holdninger til straff utgjør en viktig del av materialet 

som det trekkes konklusjoner på grunnlag av. Derfor er det viktig å gjøre rede for hvordan 

disse personene er valgt ut. 

Av praktiske grunner ble det bestemt at gruppedeltakerne skulle rekrutteres fra Oslo fordi 

gruppene skulle møtes her, og markedsanalysefirmaet Opinion AS fikk i oppdrag å stå for den 

praktiske gjennomføring av denne undersøkelsen. Vi skulle ha 12 grupper med omtrent 10 

deltakere i hver gruppe. Menn og kvinner skulle være likt representert, og vi ville ha omtrent 

like mange deltakere (av begge kjønn) i alderen 18-29 år, 30-49 år og 50-74år. Personer med 

utdannings- eller yrkesmessig tilknytning til eller særlig relevante kunnskaper om politi, 

påtalemyndighet, domstoler eller fengsler, skulle ikke velges ut. Det viktigste kriteriet for 
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utvelgelse av personer til fokusgruppene var imidlertid at deltakerne skulle ha generelle 

holdninger til straff som tilsvarer de man finner i den voksne befolkningen i landet. For å 

sikre at fokusgruppene fikk en slik sammensetning skulle Opinion rekruttere fokusgruppe-

medlemmer på bakgrunn av forutgående intervju der potensielle deltakeres umiddelbare 

oppfatninger om straff ble kartlagt som i telefonsurveyen (se pkt. 1.1). I rekrutteringsinter-

vjuene brukte Opinion to spørsmål som også ble brukt i den landsdekkende telefonunder-

søkelsen. – Det er foretatt en kontroll som viser at de generelle oppfatningene om straff blant 

fokusgruppedeltakerne faktisk er de samme som i befolkningen
2
. Dette er grunnen til at 

fokusgruppene er gitt betegnelsen representative fokusgrupper. 

I fokusgruppene foregikk følgende aktiviteter i oppsatt rekkefølge. Deltakerne: 

 

a.) besvarte spørreskjema om straff for seks konkrete straffesaker  (Skjema 1
3
) 

b.) så film om en fingert rettsbehandling av én av de seks sakene. 

c.) besvarte spørreskjema om straff for tiltalte i filmsaken  (Skjema 2) 

d.) diskuterte omtrent 1 time hvilken straff tiltalte i filmen bør få. 

c.) besvarte spørreskjema om straff for tiltalte i filmsaken  (Skjema 3) 

 

Det ble, som sagt, holdt 12 fokusgruppemøter med 8 – 10 deltakere på hvert møte. Hvert 

møte ble ledet av en av Opinions ansatte som administrerte aktivitetene i gruppen og var leder 

(moderator) for gruppens diskusjon av straff. Jeg hadde ingen kontakt med fokusgruppe-

deltakerne, men fulgte en del av møtene fra et siderom der jeg kunne se deltakerne gjennom et 

enveisglass og høre hva som ble sagt via høytalere i det rommet der jeg satt. Det ble gjort lyd- 

og filmopptak av alle diskusjoner om straff, og lydopptakene ble skrevet av slik at diskusjo-

nene kan analyseres senere. 

Bare fire av de seks ovennevnte sakene ble diskutert i fokusgruppene. Diskusjonene hadde 

utgangspunkt i en kort film (14 – 25 minutter) av en fingert rettsforhandling om et saksfor-

hold som også er beskrevet i spørreskjemaet. Filmen slutter der aktor ville startet sin 

prosedyre om straff. Derved gis det ingen veiledning i filmene om hvilken straff som kan 

være aktuell. Alle filmer er spilt inn i København, med en virkelig politiaktor som aktor, 

forsvareren er virkelig advokat og fagdommeren er en virkelig dansk dommer. I rollene som 

tiltalte, offer og vitner var det skuespillere. All tale er dansk, men det ble lagt inn undertekster 

på norsk i alle filmer. De fire filmatiserte sakene var om: 

o Heroinsmugling 

                                                 
2
 Se vedlegg 2, s.78-79. 

3
 Se vedlegg 1, s.62-77. 
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o Kioskran 

o Voldtekt 

o Gatevold 

 

I disse fire sakene ble fokusgruppedeltakerne bedt om å besvare Skjema 2 rett etter at de 

hadde sett filmen. Etter at de hadde diskutert straff for den tiltalte i en time – uten at det var 

meningen at gruppen skulle bli enig om en bestemt straff – ble deltakerne bedt om å besvare 

Skjema 3. Formålet med disse to skjemaer er å undersøke om deltakerne i løpet av diskusjo-

nen endret mening om hvilken straff gjerningsmannen burde få.  

Det første spørreskjemaet som fokusgruppedeltakerne besvarte, Skjema 1, er helt identisk 

med en variant av spørreskjemaet som ble brukt i postsurveyen (jfr. pkt. 1.4 nedenfor). Alle 

seks saker som ble forelagt for dommerpanelene, inngår i dette skjemaet. Fokusgruppe-

deltakernes svar på spørsmålene i Skjema 1 vil bli benyttet i kapittel 3, 4 og 6 til å belyse folks 

holdninger til straff i de seks konkrete sakene. Det er viktig å legge merke til at dette skjemaet 

ble fylt ut før fokusgruppedeltakerne så filmen av den fingerte rettssaken og diskuterte straff 

med hverandre. Skjema 1 ble besvart i løpet av en halv time i Opinons lokaler, umiddelbart 

etter at alle deltakerne hadde kommet og var samlet i møterommet.  

Ved å sammenligne svarene om straff som fokusgruppedeltakerne ga på Skjema 1 med de 

som ble gitt av de som deltok i en postsurvey om det samme, får man mulighet til å kont-

rollere om undersøkelsene gir like eller ulike resultater. Siden fokusgruppedeltakernes gene-

relle holdninger til straff faktisk er de samme som i den voksne befolkningen, bør resultatene 

fra de to undersøkelsene i all hovedsak være sammenfallende. Det vil komme fram i senere 

kapitler at likheten er stor. 

 

1.4   Folks holdninger til straff - landsomfattende postsurvey 

 

I begynnelsen av september 2009 ble et spørreskjema sendt i posten til 3000 tilfeldig 

utvalgte voksne personer, kvinner og menn i alderen 18-74 år, fordelt over hele landet. Navn 

og adresser til de utvalgte ble trukket statistisk tilfeldig fra folkeregisteret, og markeds-

analysefirmaet Synovate Norge sto for den praktiske gjennomføringen av datainnsamlingen. 

De sendte ut spørreskjemaet, to ganger sendte de purrebrev til de som ikke hadde svart, og de 

registrerte svarene som var gitt på de utfylte spørreskjemaene. Endelig sto Synovate også for 

å trekke de tre vinnerne i et lotteri som var knyttet til deltakelse i undersøkelsen. For å 
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stimulere flest mulig til å delta i undersøkelsen kunne alle som besvarte spørreskjemaet velge 

å delta i et lotteri. 92 % av de som svarte ønsket å delta i lotteriet. Hensikten med å bruke 

lotteri som stimuleringsmiddel var å sikre undersøkelsens representativitet, samt å høyne 

svarprosenten. Førstepremien var et reisegavekort til en verdi av 10.000 kr, og så var det 

loddtrekking om to reisegavekort pålydende 5.000 kr. Lotteriet har trolig bidratt til at en 

høyere andel blant personer som sjeldnere besvarer spørreskjema (særlig personer med lav 

utdanning) har besvar vårt skjema. 

Svarprosenten ble 31 %. Dette er lavt og klart lavere enn vi ventet, og det kan selvsagt 

ikke utelukkes at de som besvarte skjemaet har oppfatninger om straff som avviker fra det 

som er typisk for den voksne befolkning. Det er imidlertid vanskelig å finne gode grunner til 

at de som besvarte spørreskjemaet har oppfatninger om straff som er systematisk skjeve i en 

bestemt retning, slik at de foreliggende svarene blir misvisende i forhold til holdninger i den 

voksne befolkningen. 

Lav svarprosent kan være en kombinert følge av minst tre forhold. For det første er 

spørreskjemaet ganske krevende fordi de seks sakene som inngår i spørreskjemaet (jfr. ved-

legg 1), beskrives i relativt lange tekster. Mange, særlig de med lite utdanning, vil nok synes 

at det er krevende å lese så mye, og synes at det er vanskelig å finne oppriktige svar på de tre 

forannevnte spørsmålene om straff i hvert tilfelle. For det andre vil nok ikke alle synes at 

spørsmål om straff er så interessante og viktige, selv om svært mange leser, ser på og er 

opptatt av kriminalstoff i mediene. Slikt stoff kan vekke betydelig interesse fordi det utvil-

somt appellerer til følelser og moralsk intuisjon og indignasjon, uten at det skaper krimi-

nalpolitisk interesse. Det fremgår av Karlsen og Aardals (2007, s. 116) oversikt over hvilke 

spørsmål norske velgerne har vært opptatt av i forbindelse med stortingsvalgene i perioden 

1993 – 2005 at kriminalpolitikk ikke var blant de 11 viktigste saker som velgerne var opptatt 

av ved valgene. Da det ble stilt et åpent spørsmål i en tilsvarende valgundersøkelse høsten 

2009 om hvilke saker som var viktigst for stemmegivningen ved valget, svarte 2–3 prosent 

kriminalpolitikk eller tilsvarende, har Bernt Aardal har opplyst.
4
 Det tyder ikke på at mange 

anser kriminalpolitikk som særlig viktig. Dermed kan det hende at utsending av spørre-

skjemaet mens stortingsvalgkampen pågikk høsten 2009 førte til at skjemaet ikke vekte særlig 

interesse. Valgkampen kan ha medført at en del som mottok det, la skjemaet bort eller kastet 

det, fordi de da var mer opptatt av helt andre og for dem viktigere politiske saker og tema. Jeg 

                                                 
4
 I E-post 18. juni 2010. 
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tror likevel ikke at dette hadde noen avgjørende betydning for at svarprosenten på 

postsurveyen ble lav, men det kan ha redusert den noe.  

En tredje grunn til lav svarprosent kan være at mange kanskje verken anser spørsmål om 

hva slags straff som bør anvendes som et politisk viktig spørsmål eller som et spørsmål som 

folk flest har noen særlig grunn til å ta stilling til. Spørsmål om straff og straffenivå anses 

kanskje av mange som et mer eller mindre ”faglig” eller ”teknisk” spørsmål, som først og 

fremst bør avgjøres av dommere med juridisk utdanning, og som bør være politisk nøytrale. 

Slike oppfatninger kan bidra til å forklare at norske valgundersøkelser viser at meget få 

velgere oppgir at kriminalpolitiske spørsmål er viktige i forbindelse med stortingsvalg. I så 

fall kan det hende at de som deltok i postsurveyen, i stor grad består av personer som mener at 

straff og kriminalpolitikk er politisk viktig blant annet fordi stortingsrepresentantene er 

lovgivere som avgjort kan påvirke straffenivået. Hvis denne gruppen har en overvekt av 

personer som enten mener at straffene bør være strenge eller milde, vil svarene i postsurveyen 

bli skjeve i samme retning. 

For å belyse hvilken oppfatning folk har om forholdet mellom domstoler og Storting når 

det gjelder fastsetting av straffenivået, ble 1000 personer stilt følgende spørsmål i telefon-

intervjuer
5
 i midten av juni 2009, like etter at Stortinget hadde vedtatt vesentlige straffeskjer-

pelser i forbindelse med vedtaket av siste del av ny straffelov:  

 

Mener du at Stortinget bør kunne bestemme at domstolene skal gi mildere eller strengere 

straffer, eller mener du at Stortinget ikke bør kunne bestemme dette? 

 

Svaralternativene var: 

 

 Ja, Stortinget bør kunne bestemme dette 

 Nei, Stortinget bør ikke kunne bestemme dette 

 

 Befolkningen er meget klart todelt når det gjelder oppfatninger om Stortinget bør kunne 

bestemme at domstolene skal endre det straffenivået som de praktiserer. Bare 52 % av 

mennene og 42 % av kvinnene svarte ”Ja”, altså at Stortinget bør kunne bestemme at domsto-

lene skal gi mildere eller strengere straffer. Blant de som er 50 år og eldre er det en litt høyere 

andel som svarer ”Ja” enn det er blant de som er 18 – 49 år. Prosentandelen som svarte ”Ja” 

hadde ingen sammenheng med hvilken utdanning (fire ulike grupper) de intervjuede hadde. 

Andelen var mellom 44 og 49 % i alle fire utdanningsgrupper. Hvis gruppen som svarte ”vet 

                                                 
5
 Intervjuene ble gjort av Opinion etter oppdrag fra undertegnede. 
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ikke” (9 %) holdes utenfor, svarte halvparten av befolkningen ”Ja” og halvparten ”Nei” på 

spørsmålet. 

 Umiddelbart før det nevnte spørsmålet ble de intervjuede stilt følgende spørsmål om straff 

for en konkretisert kriminell handling. Den ligner på kioskranet
6
 som inngår som sak 4 i 

spørreskjemaet (se vedlegg 1), og med samme straff som ble anslått av Tingrett 1 for rans-

saken (jfr. tabell 1.2): 

En 28 år gammel ustraffet mann truet en kioskekspeditør med kniv og tvang ham til å gi 

fra seg alle pengene i kiosken, 16.000 kr. Synes du at fengsel i 3 år og 5 måneder er alt 

for streng straff, litt for strengt, passe, litt for mildt, eller alt for mildt? 

 

Svaralternativene var: 

 alt for mildt 

 for mildt 

 passende 

 for strengt 

 alt for strengt 

 

 Når svarene på disse to spørsmålene sees i sammenheng, viser det seg at det bare er en 

svak sammenheng mellom på den ene side den oppfatning de spurte har om Stortinget bør 

kunne endre straffenivået i domstolene, og på den annen side den holdning de har til det 

konkrete spørsmålet om straff, jfr. tabell 1.3.  

 

 

Tabell 1.3: Svarfordelinger på spørsmål: ”Mener du at Stortinget bør kunne bestemme at 

domstolene skal gi mildere eller strengere straffer, eller mener du at Stortinget ikke bør kunne 

bestemme dette?” – avhengig av de intervjuedes oppfatning om straff. Prosent. 

 Oppfatning om straff: 

”En 28 år gammel ustraffet mann truet en kioskekspeditør med kniv og tvang 

ham til å gi fra seg pengene, 16.000 kr. Synes du at fengsel i 3 år og 5 

måneder er alt for streng straff, litt for strengt, passe, litt for mildt, eller 

alt for mildt?” 

Sum 

Alt for 

mildt 

Litt for 

mildt 

Passe Litt for 

strengt 

Alt for 

strengt 

Vet ikke 

Ja, bør kunne 56 58 45 44 37 40 47 

Nei, bør ikke 35 33 47 48 50 30 45 

Vet ikke 9 9 8 7 12 30 9 

     Sum 100 100 100 99 99 100 101 

         N= 105 97 498 215 65 20 1000 
Phi = 0,166; Tau C = 0,074; Chi = 27,547  P = 0,0021. 

Ja, bør kunne 13 12 48 20 5 2 100 

(N=469) 

 

                                                 
6
 Det er samme spørsmål som i telefonsurveyen gjort rede for i pkt. 1.1, men straffen er endret. 



 21 

 Blant de som synes at den foreslåtte straffen på fengsel i 3 år og 5 måneder er for mild, er 

det bare en litt høyere prosentandel som mener at Stortinget bør kunne endre domstolenes 

straffenivå enn det er blant de som mener at straffen er for streng. Dette har trolig betydning 

for å forstå hvorfor svarprosenten ble lav og for å vurdere sannsynligheten for at svarene i 

postsurveyen kan være systematisk skjeve. 

Jeg vil anta at motivasjonen for å besvare spørreskjemaet som folk fikk tilsendt i posten, 

er sterkest blant de som mener at Stortinget bør kunne endre straffenivået i domstolene og 

svarer ”Ja”. Prosentandelen i denne gruppen som synes at den foreslåtte straffen for rans-

mannen er for streng, 25 %, er like stor som andelen som synes at straffen er for mild, jfr. 

siste rad i tabell 1.3. Derfor antar jeg at motivasjonen for å besvare spørreskjemaet er nokså 

likelig fordelt, enten man synes straffenivået er for lavt eller for høyt. Av samme grunn tror 

jeg at sannsynligheten er liten for at svarene på spørreskjemaet i postsurveyen er systematisk 

skjeve som følge av at en av gruppene, de som synes at straffene er ”for milde” eller ”for 

strenge”, er sterkere motivert for å svare enn den andre gruppen.  

Når omtrent halvparten av befolkningen, likelig fordelt blant kvinner og menn, i ulike 

aldersgrupper og på alle utdanningsnivåer, mener at Stortinget ikke bør kunne endre 

domstolenes straffenivå, kan dette være en indikasjon på at halvparten av befolkningen heller 

ikke var særlig motivert for å svare på spørreskjemaet i postsurveyen. Dermed får vi trolig 

også kjennskap til en rimelig god forklaring på at svarprosenten i postsurveyen ble lav. Ei 

setning i introduksjonsbrevet
7
 som ble sendt ut sammen med spørreskjemaet i postsurveyen, 

og som var ment som en oppfordring til å besvare spørreskjemaet, lød: ”Vi håper at du vil ta 

deg tid til å si din mening om et viktig samfunnsspørsmål. Ved det kan du få innflytelse på 

hvordan strafferettssystemet utvikler seg i fremtiden.” Det kan hende at denne setningen 

bidro til å redusere svarprosenten fordi den kanskje hadde en virkning på halvparten av de 

som mottok spørreskjemaet, som var i strid med hensikten med setningen. De som mener at 

Stortinget ikke bør kunne endre domstolens straffenivå, ble kanskje mer skeptiske til å delta 

hvis de tenkte at undersøkelsen jo kunne bli brukt til å endre straffenivået i domstolene.  

I lys av at halve befolkningen mener at Stortinget ikke skal kunne endre domstolenes 

straffenivå, er en svarprosent på bare 31 % ikke så lavt likevel. Om denne halvdelen holdes 

utenfor beregningen, øker svarprosenten til det dobbelte, og det er ganske akseptabelt. Det 

viktigste er imidlertid at motivasjon for å delta i undersøkelsen ikke ser ut til å være betinget 

av noen bestemt holdning til straff, og dette reduserer sannsynligheten for at holdninger til 

                                                 
7
 Introduksjonbrevet finnes i Vedlegg 3, s. 80. 
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straff som kommer fram i postsurveyen er systematisk skjeve i forhold til holdninger i den 

voksne befolkningen.  

Muligheten for skjevheter i svar i postsurveyen kan imidlertid kontrolleres mer direkte. 

Siden vi også har svar på grunnlag av samme spørreskjema som i postsurveyen fra fokusgrup-

pedeltakerne som vi vet er tilfeldig utvalgte voksne i Oslo med samme umiddelbare hold-

ninger til straff som voksne på landbasis, har vi mulighet til å sammenligne svarene som blir 

gitt i de to datamaterialene. På dette grunnlag får vi ytterligere indikasjoner til å kunne 

avgjøre om svarene i datamaterialet fra postsurveyen skiller seg så mye fra svarene i de 

representative fokusgruppene at materialet fra postsurveyen ikke bør festes lit til. – Det kan 

opplyses allerede her at det er meget godt samsvar mellom svarene som er gitt i de to 

undersøkelsene, selv om svarprosenten i postsurveyen er lav. Dette vil bli dokumentert og 

kommentert i etterfølgende kapitler. 

Spørreskjemaet som ble brukt i postsurveyen hadde samme handlingsbeskrivelser som 

Skjema 1
8
, og sakene var plassert i samme rekkefølge. Opplysninger om gjer-ningspersonen 

(kjønn, familiesituasjon, om personen hadde vært straffet tidligere, problemer med 

rusmiddelbruk, tilknytning til arbeid, utdanning og familie, og om gjerningspersonen hadde 

hatt en vanskelig oppvekst) ble systematisk variert gjennom skjemaene i postsurveyen. Dette 

ble gjort fordi vi ønsket å undersøke om folk foreslår en annen straff f. eks. når heroin-

smugleren er en kvinne enn når det er en mann, eller om de foreslår en annen straff når 

mannen som ranet kiosken er straffet tidligere enn om han er tidligere ustraffet, osv. Slike 

spørsmål kan bare postsurveyen gi svar på fordi noen har besvart et spørreskjema der 

heroinsmugleren var en kvinne, andre et spørreskjema der smugleren var en mann. Én variant 

av spørreskjemaet som ble brukt i postsurveyen var imidlertid fullstendig identisk med 

Skjema 1 som fokusgruppen besvarte. Det er svarene på denne skjemavarianten som gir 

mulighet til å sammenligne svarene i de to undersøkelsene og avdekke om det er skjevheter i 

svarene. 

                                                 
8
 Se Vedlegg 1, s.62-77. 
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Kapittel 2: Umiddelbare oppfatninger om straffenivå og straff 

 

Siktemålet med telefonintervjuene var å få kjennskap til folks umiddelbare oppfatninger 

om bruk av fengselsstraff, som er den mest alvorlige eller inngripende straffereaksjonen vi 

benytter. Det er en kombinasjon av tre grunner til at undersøkelsen bare kartlegger de 

intervjuedes umiddelbare eller spontane oppfatninger. Telefonintervjuer foregår så vidt raskt 

at det sjelden er mulig å gi informasjon sammen med spørsmål som stilles, den intervjuede 

har lite tid til å tenke seg om før svar gis, og endelig benyttet vi bare noen få faste svaralter-

nativer som de intervjuede måtte velge mellom.  

Det er viktig å ha kjennskap til umiddelbare, spontane oppfatninger om straff fordi de 

trolig eksponeres hyppig i generelle samtaler mellom folk om kriminalitet og straff. På den 

annen side er det ikke sikkert at slike holdninger blir eksponert når konkrete enkeltsaker blir 

kommentert og diskutert. Holdninger til straff i mer konkrete tilfeller kan være både annerle-

des og mer nyanserte enn det som kommer til uttrykk i spontane, generelle ytringer. 

For å belyse de intervjuedes generelle oppfatninger ble de intervjuede bedt om å besvare 

følgende spørsmål, i denne rekkefølgen: 

 

1 Er du enig eller uenig i følgende utsagn: ”Å være innsatt i fengsel kan nesten betraktes som et 

hotellhopphold, de innsatte har det alt for godt”? 

2 Er du enig eller uenig i følgende utsagn: ”Jeg går generelt inn for lengre fengselsstraffer”? 

3 Er du enig eller uenig i følgende utsagn: ”Voldsforbrytelser bør straffes langt hardere enn i 

dag”? 

4 Mener du at straffene i Norge stort sett er passende, for strenge eller for milde? 

5 En 28 år gammel ustraffet mann truet en kioskekspeditør med kniv og tvang ham til å gi fra 

seg alle pengene i kiosken, 16.000 kr. Synes du at fengsel i ett-og-et-halvt år er altfor streng 

straff, litt for strengt, passe, litt for mildt, eller alt for mildt? 

 

Formålet med det andre og fjerde spørsmålet er å undersøke hvilke generelle oppfatninger 

folk har om straffenivået, og om de synes at fengselsstraffene generelt er lange nok. Derfor 

har spørsmålene ingen henvisninger til en spesifikk type kriminalitet. Formålet med det tredje 

spørsmålet er å undersøke hvilke generelle oppfatninger folk har om straffene for 

voldskriminalitet. Grunnen til at det blir fokusert spesifikt på vold og ikke andre typer 

kriminalitet er at straffenivået for ulike former for vold har vært diskutert i lang tid i Norge, 
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og at straffen for slike lovbrudd har blitt skjerpet flere ganger i senere tid, sist da siste del av 

den nye straffeloven ble vedtatt i juni 2009 og bekreftet i nytt lovvedtak i juni 2010.  

Formålet med det første spørsmålet er å undersøke hvilke oppfatninger folk har av 

fengselsstraffen, om de tror at det er belastende er å sitte i fengsel, eller ikke. Dette kan gi oss 

informasjon om hvilken straffemessig (pønal) verdi folk mener at denne straffen har. Slike 

oppfatninger er viktige fordi de kan bidra til å forklare de oppfatninger som folk har av 

straffenivået. 

Med det femte spørsmålet ønsker vi å undersøke hvilke oppfatninger folk umiddelbart har 

om en spesifikk straff for et en konkret forbrytelse, et ran av en kiosk, begått av en person 

som det gis noen få opplysninger om. Det er en mann, han er 28 år og er ikke straffet 

tidligere. Den kjennskap vi får til oppfatninger om straff i dette konkrete tilfellet, kan vi 

forsøke å sammenholde med svar på øvrige spørsmål, særlig de generelle spørsmålene om 

straffenivået, og spørsmålet om fengselsstraffens pønale verdi. 

 

Generelle oppfatninger av straffenivået 

Det framgår av tabell 2.1 at omkring 2/3 av de spurte er enige i at straffene i Norge stort 

sett er for milde – og går inn for at fengselsstraffene bør bli lengre. Om dette er det bare små 

forskjeller i oppfatning mellom kvinner og menn, og forskjellene går i retning av at det en litt  

 

 

Tabell 2.1:Prosentandel av alle og i ulike undergrupper som sa seg enig i fire påstander om 

straff. (Veide data).  

 

Påstander: 

Alle Kjønn Alder 

Mann Kvinne 18-29 30-49 50-74 

Straffene i Norge er stort sett for milde 68 65 70 68 72 64 

Jeg går generelt inn for lengre 

fengselsstraffer 

63 62 63 67 62 58 

Voldsforbrytelser bør straffes langt 

hardere enn i dag. 

84 83 87 81 86 86 

 

 

 

høyere andeler blant kvinner enn menn som er enige i at straffene i Norge stort sett er for 

milde. Når det gjelder generell oppfatning av straffen for voldsforbrytelser, uttrykker enda 

flere misnøye med straffenivået. 84 % er enige i at voldsforbrytelser bør straffes langt sterkere 

enn i dag. Også i dette spørsmålet er kvinnene litt mer misfornøyde enn mennene er. For alle 

tre spørsmål er det bare små og usystematiske forskjeller i holdninger mellom aldersgrupper,  
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Tabll 2.2:Prosentandel av alle og innen ulike utdanningsgrupper som sa seg enig i fire 

påstander om straff. (Veide data.) 

 Alle Høyeste utdanningsnivå 

Grunnsk. Viderg./ 

gymnas 

Universitet/høysk. 

1-3 år 4 år + 

Straffene i Norge er stort sett for milde 68 63 74 64 55 

Jeg går generelt inn for lengre 

fengselsstraffer 

63 58 72 56 48 

Voldsforbrytelser bør straffes langt 

hardere enn i dag. 

84 80 87 86 81 

 

 

 

jfr. tabell 2.1. Derimot fremgår et av tabell 2.2 at det er systematiske forskjeller i holdninger 

mellom personer med ulikt utdanningsnivå. Det er systematisk høyest prosentandel blant de 

som har videregående skole/gymnas som er enig i at straffene i Norge stort sett er for milde. I 

samme utdanningsgruppe er det også flest som generelt går inn for lengre fengselsstraffer og 

som mener at voldsforbrytelser bør straffes langt hardere enn i dag. Prosentandelene er hhv. 

74 %, 72 % og 87 % for denne gruppen. Når det gjelder generell misnøye med straff for 

voldsforbrytelser, er det bare en svak sammenheng mellom dette og respondentenes utdan-

ningsnivå. For de to helt generelle spørsmålene synker prosentandelen som er misfornøyd 

med straffenivået med økende utdanningsnivå blant de spurte. Utdanningsnivå og misnøye er 

negativt korrelert. Blant de med høyest utdanning (4 år eller lenger utdanning på høyskole-

/universitetsnivå) er drøyt halvparten enig i at straffene i Norge stort sett er for milde, og 

nesten like mange går inn for lengre fengselsstraffer. Blant de med lavest utdanning (bare 

grunnskoleutdanning) og de som har 1-3 årig høyskole-/universitetsutdanning er misnøyen 

nokså lik, omkring 60 % i begge grupper er enig i at straffene i Norge generelt er for milde, 

og omtrent like stor andel går inn for at fengselsstraffene bør bli lengre. En generasjons- eller 

alderseffekt er en viktig grunn til at intervjuede i de to utdanningsgruppene kommer så likt ut 

i generelle oppfatninger av straffenivået. I gruppen som bare har grunnskole er det mange 

eldre personer som bare har 7-årig folkeskole fordi det ikke var særlig vanlig å ta lang 

utdanning da de var unge, og i den eldste aldersgruppen er ikke misnøyen med straffene spe-

sielt høy. 

En viktig grunn til at det er en systematisk sammenheng mellom på den ene side generell 

misnøye med straffenivået – enighet i at straffene er for milde, at fengselsstraffene bør bli 

lengre, samt at voldsforbrytelser blir straffet for mildt – og på den annen side utdanningsnivå, 

er at folks oppfatninger eller forestillinger om hvor belastende det er å sone fengselsstraff, 

henger klart sammen med utdanningsnivå, jfr. tabell 2.3. Den viser hvor store prosentandeler i 
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ulike grupper som er enig i påstanden om at fengsel nesten er som et hotellopphold og at de 

innsatte har det for godt. Enighet i denne påstanden tolkes som utrykk at fengselsstraffen 

anses som lite belastende, at dens pønale verdi er for lav.  

 

 

Tabell 2.3: Prosentandel av alle og i ulike undergrupper som sa seg enig i påstanden: ”Å 

være innsatt i fengsel kan nesten betraktes som et hotellopphold, de innsatte har det alt for 

godt.” (Veide data). Telefonintervju oktober 2009. 

Alle Kjønn Alder Høyeste utdanningsnivå 

Mann Kvinne 18-29 30-49 50-74 Grunnsk Viderg/ 

Gymnas 

Universitet/høysk. 

1-3 år 4 år + 

53 58 49 57 51 53 67 57 37 26 

 Phi=0,157 

P<0,001 

Phi=0,149 

P<0,05 

Phi= 0,310 

P<0,001 

 

 

Omtrent halvparten, 53 %, mener at fengselsstraffens pønale verdi er for lav fordi de 

innsatte har det alt for godt, mens en tredjedel av de spurte er uenige i dette
9
. Oppfatningen at 

fengselsstraffen har lav pønal verdi, er litt mer utbredt blant menn enn blant kvinner, og er litt 

mer vanlig blant personer under 30 år enn blant de som er eldre. Og så er det en systematisk 

og nokså sterk positiv sammenheng mellom utbredelsen av denne holdningen og utdannings-

nivå. Den mening at fengselsstraffens pønale verdi er for lav er mest utbredt (67 %) blant de 

som bare har grunnskole som høyeste utdanning. Støtten som denne oppfatningen får, blir 

systematisk mindre med økende utdanningsnivå blant de intervjuede. Blant de med lengst 

høyskole-/universitetsutdanning er det bare 26 % som er enige i at fengselsstraffens pønale 

verdi er lav. 

Det er trolig to hovedgrunner til denne systematiske og relativt sterke sammenhengen 

mellom utdanningsnivå og enighet i at fengselsstraffen er lite belastende eller har lav pønal 

verdi. Evnen til i et raskt telefonintervju å vurdere rimeligheten i meningsinnholdet i 

påstanden ”Å være innsatt i fengsel kan nesten betraktes som et hotellopphold, de innsatte har 

det alt for godt”, må forventes å øke med stigende utdanning fordi utdanning nettopp gir 

trening i abstrakte, tankemessige vurderinger av komplekse forhold, og å kunne gjøre 

vurderingene raskt. Noe av styrken i den sammenhengen som kan observeres i tabell 2.3 er 

trolig en følge av intervjuformen, et raskt telefonintervju, som gir de med lite utdanning et 

større handikap enn de med høy utdanning har i samme situasjon. De med lavest utdanning er 

mest ugunstig stilt mht. å ha tid til å tenke seg om før svar blir gitt. En annen grunn til styrken 

                                                 
9
 De øvrige svarer ”vet ikke” eller ”verken enig eller uenig”. 
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i sammenhengen kan være at evnen til raskt å vurdere selve formuleringen av påstanden før 

man sier seg enig eller uenig, også må forventes å samvariere med utdanningsnivå. 

Formuleringen av påstanden presenterer et unyansert og metaforisk idylliserende bilde av hva 

soning av fengselsstraff innebærer. I et raskt telefonintervju må det forventes at de som har 

høy utdanning, har en bedre oppøvd evne til nokså umiddelbart å oppfatte at påstanden er 

unyansert og metaforisk idylliserende, enn de som har lav utdanning. Tilbøyeligheten til å si 

seg enig i påstanden må derfor også av denne grunn forventes å synke med økende 

utdanningsnivå.  

Også formuleringen av spørsmål 2 og 3 inneholder generelle påstander om straffenivået 

som er både unyanserte og sterke. Samvariasjonen mellom oppslutning om disse og de inter-

vjuedes utdanning (tabell 2.2), kan derfor delvis være en følge av at personer med ulikt 

utdanningsnivå har ulike forutsetninger for raskt å kunne vurdere en påstands saklighet og 

nyanser før man tar stilling til påstanden. Derfor bør samvariasjonen i tabell 2.2 tolkes med 

forsiktighet, og det finnes enda en grunn til å være åpen for at denne samvariasjonen kanskje 

ikke er reell, eller reelt er svakere. 

Hvis det er riktig at svarene på påstanden: ”Å være innsatt i fengsel kan nesten betraktes 

som et hotellopphold”, kan tolkes som uttrykk for hvilken pønal verdi de intervjuede mener at 

fengselsstraffen har, virker det rimelig å anta at denne oppfatningen også vil prege de svarene 

som blir gitt på de tre etterfølgende spørsmålene om straffenivået. Variasjoner i kunnskaper 

eller forestillinger om hvor belastende fengselsstraffen er, kan være en viktig forklaring på 

variasjoner i oppfatninger av straffenivået mellom utdanningsgrupper (i tabell 2.2). Forutsatt 

at folk tenker nokså rasjonelt om straff og svarer oppriktig på de spørsmålene som ble stilt, 

virker det rimelig å anta at jo mer belastende folk tror eller vet at fengselsstraffen er, dess  

 

 

Tabell 2.4: Prosentandel som er enig i tre ulike påstander om straffenivået – betinget av 

intervjuedes utdanningsnivå og oppfanting av fengselsstraffen.   

 

Påstand om straffenivå: 

Fengselsstraff 

er som hotell-

opphold 

 

Alle 

Høyeste utdanningsnivå 

Grunnsk. Viderg./ 

gymnas 

Universitet/høysk. 

1-3 år 4 år + 

Går generelt inn for 

lengre fengselsstraffer: 

Uenig 38 31 45 34 35 

*)Enig 76 66 83 74 77 

Straffene i Norge er stort 

sett for milde: 

Uenig 49 58 52 43 41 

Enig 78 71 81 79 85 

Voldsforbrytelser bør 

straffes langt strengere: 

Uenig 69 56 69 78 72 

Enig 92 87 95 94 97 
*) Dette er den eneste gruppen der det er en statistisk signifikant  (P<0.01) sammenheng mellom stillingtaken til 

påstand om straffenivå og utdanningsnivå, men sammenhengen er svak, Phi=0,185; Cramers V=0,129. 
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mindre tilbøyelige vil de være til å være enig i at straffenivået er for lavt, og at 

fengselsstraffene bør bli lengre. Analyseresultatene som er gjengitt i tabell 2.4, viser tydelig at 

svarene stemmer overens med denne antakelsen. 

Alle tre spørsmål om straffenivået er besvart slik at de viser at folk er enige i at 

straffenivået er for lavt. Prosentandelen som er enig i dette, er imidlertid vesentlig høyere for 

de intervjuede som sier seg enig i at fengselsstraff nesten er som et hotellopphold, enn 

tilsvarende andel blant de som er uenige i dette synet på fengselsstraffens pønale verdi. 

Forskjellen er størst for den første påstanden - at fengselsstraffene generelt bør bli lengre. Det 

er 38 % oppslutning om dette blant de som er uenig i at fengselsstraffen er som et 

hotellopphold, mens oppslutningen er dobbelt så høy, 76 %, blant de som er enig i nevnte 

vurdering av fengselsstraffen. Selv om forskjellene er mindre for de to andre spørsmålene om 

straffenivået, gir ulik vurdering av fengselsstraffens pønale verdi meget tydelige utslag i 

størrelsen på prosentandelene som sier seg enig i at straffenivået er for lavt, og at fengsels-

straffene bør bli lengre. Tabell 2.4 underbygger derved at de intervjuedes tro eller viten om 

hvor belastende det er å sone fengselsstraff faktisk har meget stor betydning for hvor vidt de 

sier seg enig i de tre påstandene om straffenivået. Dette bekrefter konsistensen i de svar som 

er gitt, og sannsynliggjør at vi kan feste lit til oppriktigheten i de svar som er gitt. 

Konsistente svar og en lett forståelig samvariasjon i data i tabell 2.4 underbygger også at 

det er rimelig å tolke svarene på påstanden som hevder at fengselsstraffen nesten er som et 

hotellopphold og at fangene har det for godt, som uttrykk for oppfatninger om fengsels-

straffens pønale verdi. Det virker rimelig at det er vesentlig flere blant de som mener at 

fengselsstraffen har lav pønal verdi synes at straffene er for milde, at fengselsstraffene bør bli 

lengre, og at voldsforbrytelser bør straffes langt strengere, enn det er blant de som er uenig i 

at fengselsstraffens pønale verdi er lav. 

Det bør også påpekes at sammenhengen mellom utdanningsnivå og svar på spørsmål som 

indikerer enighet i at straffenivået er for lavt (jfr. tabell 2.2), forsvinner når det tas hensyn til 

variasjoner i syn på fengselsstraffen, med unntak for én gruppe i tabell 2.4. Det ser følgelig ut 

til at folks utdanningsnivå i seg selv ikke har noen systematisk sammenheng med deres 

generelle oppfatninger av straffenivået.  

Kort oppsummert: Med noen få unntak er det en klar overvekt av personer i alle grupper 

som er misfornøyd med straffenivået. De generelle oppfatninger som er klart mest utbredt, er 

at straffene er for milde, fengselsstraffene bør bli lengre og vold bør straffes langt strengere. 

Disse oppfatningene er mindre utbredt blant de som er uenig i at fengselsstraffens pønale 

verdi er lav, og derfor minst utbredt blant de som har høyskole-/universitetsutdanning. 
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Holdninger til straff i et konkretisert tilfelle  

Helt til slutt i telefonintervjuet ble de intervjuede bedt om å ta stilling til et konkret forslag 

om straff for ran av en kiosk. Spørsmålet lød slik: 

 

En 28 år gammel ustraffet mann truet en kioskekspeditør med kniv og tvang ham til å gi fra 

seg alle pengene i kiosken, 16.000 kr. Synes du at fengsel i ett-og-et-halvt år er altfor streng 

straff, litt for strengt, passe, litt for mildt, eller alt for mildt? 

 

Spørsmålet gir svært lite rom for selvstendig vurdering av hva som kunne være en 

passende straff i dette tilfellet. I så måte er det et lukket spørsmål. Sammenlignet med tre av 

de fire spørsmålene som dannet grunnlag for analysene ovenfor, kan dette spørsmålet likevel 

karakteriseres som åpent. Selv om straffen for ransmannen er bundet til fengselsstraff, har 

spørsmålet en langt mer nøytral språklig form. Det er ikke formulert som en bastant og 

verdiladet påstand som de intervjuede raskt skal ta stilling til. Men siden spørsmålet om straff 

for ransmannen kom til slutt, må man regne med at svarene på dette spørsmålet i noen grad vil 

være preget av to forutgående påstander om at straffenivået er for lavt, og en påstand om at 

fengselsopphold nesten er som et hotellopphold, at de innsatte har det alt for godt. Sannsyn-

ligvis har denne intervjukonteksten medført at flere enn ellers syntes at den straffen som ble 

foreslått for ransmannen, fengsel i ett og et halvt år, er i mildeste laget. Dette er viktig ved 

vurdering av svarene som ble gitt, og som er oppsummert i tabell 2.5 og tabell 2.6 nedenfor.   

 

 

 

Tabell 2.5 : Fengsel i ett og et halvt år for 28 år gammel mann som ranet 

kiosk for 16.000 kr ved å true med brødkniv er <svar>. Prosent. (Veide 

data.) 

Svar: Alle Kjønn Alder 

Mann Kvinne 18-29 år 30-49 år 50-74 år 

Alt for mild 18 21 15 12 19 21 

For mild 25 23 27 22 24 27 

Passende 47 46 48 54 47 43 

For streng 6 6 7 8 7 5 

Alt for streng 1 2 1 2 2 1 

Vet ikke 2 2 3 2 1 3 

       Sum 

          N= 

99 

1000 

100 

492 

101 

508 

100 

253 

100 

343 

100 

404 

 Chi=12.446, 

P=0,0292, df=5; 

Tau C=0,051; 

Phi=0,112 

Chi=17.520; P=0,0636; df=10  

Tau C= -0.092 , Phi=0,132 
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Forslaget om fengsel i ett og et halvt år for dette kioskranet er ikke valgt tilfeldig. Dom-

merpanelet i tingrett 2 anså denne straffen som straffenivået i saken om kioskran (jfr. tabell 

1.2 foran). Tabell 2.5 viser at svært få synes at den foreslåtte straffen er for streng, mens 

mange synes at straffen er for mild. Det vanligste svaret i alle grupper er imidlertid at straffen 

som tilsvarer straffnivået, anses som passende. Nesten halvparten, 47 %, mener dette, og uten 

de forutgående påstandene om for lavt straffenivå, og påstanden at fengselsstraff nesten er 

som et hotellopphold, og at de innsatte har det alt for godt, ville nok enda flere gitt dette 

svaret. Omtrent 25 % i alle undergrupper mener at straffen er for mild. Til sammen er det 

derved sammenfall i omkring 72 % av svarene i alle undergrupper, jfr. tabell 2.5. Bare i 

fordelingen av resten av svarene, omkring 28 %, er det visse forskjeller mellom 

undergruppene. Det er følgelig svært små forskjeller i oppfatning mellom kvinner og menn, 

og forskjeller mellom aldersgrupper er også små. Hovedforskjellen mellom aldersgrupper er 

at det bare er litt færre blant de som er omtrent i samme alder som ransmannen som synes at 

straffen er for mild, enn det er i den høyeste aldersgruppen. De små forskjellene mellom 

undergrupper oppsummeres også i at korrelasjonen mellom oppfatning av straff og de 

intervjuedes alder er svak (og ikke statistisk signifikant). 

 

 

 

Tabell 2.6: Fengsel i ett og et halvt år for 28 år gammel mann 

som ranet kiosk for 16.000 kr ved å true med brødkniv er <svar>. 

Prosentandeler. (Veide data.) 

 

Svar: 

Alle Utdanningsnivå 

Grunn

-skole 

Viderg./ 

Gymnas 

Universitet/høgsk. 

1-3 år 4 år + 

Alt for mildt 18 22 19 12 11 

For mildt 25 26 25 24 25 

Passende 47 48 47 50 47 

For strengt 6 1 7 11 11 

Alt for strengt 1 2 1 1 2 

Vet ikke 2 2 2 3 3 

     Sum 

            N= 

99 

1000 

101 

274 

101 

459 

101 

203 

99 

64 
Chi = 36.828;  Signifikans = 0.0013;  df = 15 

 Phi = 0.192; Tau C = 0.100 

 

 

Svarfordelingen som viser at oppfatninger om straff er meget homogene fra gruppe til 

gruppe, endres bare litt når man analyserer fordelingen av svar gitt av intervjuede med ulikt 
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utdanningsnivå, jfr. tabell 2.6. De to svarene som forekommer hyppigst i alle utdanningsgrup-

per, er at straffen er ”passende” eller at den er ”for mild”, og disse svarene forekommer med 

omtrent samme hyppighet, hhv. 47 % og 25 %, i alle grupper. Også her er det bare en drøy 

fjerdepart av svarene som er litt ulikt fordelt. Blant personer med høyskole-/universitets-

utdanning er det en høyere andel enn på andre utdanningsnivåer, som mener at ett og et halvt 

års fengsel er for strengt, men andelen med denne oppfatning er ikke mer enn 11 %. På dette 

utdanningsnivået mener samme andel at straffen er alt for mild, og dette er omtrent halvparten 

av tilsvarende andel på lavere utdanningsnivå. For øvrig er altså svarfordelingene meget 

sammenfallende, slik at korrelasjonen også i tabell 2.6 er lav (men signifikant).  

Fordelingsmønsteret for svarene i tabell 2.5 og tabell 2.6 understøtter at det i konkrete 

saker er meget homogene oppfatninger om straff på tvers av ulike befolkningsgrupper. På den 

ene side viser svarene i telefonintervjuene at et meget stort flertall av de intervjuede generelt 

mener at straffenivået er for lavt, og at voldspreget kriminalitet bør straffes langt strengere 

enn i dag. På den annen side mener de samme personene ikke at straffenivået i den konkrete 

saken er alt for lavt, selv om et ran der ekspeditøren trues med brødkniv, opplagt er en 

handling med et voldelig preg. Til tross for at det umiddelbart kan virke lite plausibelt at folk 

kan ha meninger som virker selvmotsigende, må det sies at de som ble intervjuet om straffen 

for kioskraneren, selvsagt ikke ble fortalt at foreslått straff er lik det faktisk straffenivå for 

slike handlinger. Det vil fremgå senere i denne rapporten at det er uholdbart å tro at de 

intervjuedes generelle oppfatninger om straffenivået og deres meninger om straff i en konkret 

sak er selvmotsigende. Det som umiddelbart virker selvmotsigende, har en høyst rimelig og 

dokumenterbar forklaring, men den skal vi vente med til dokumentasjonen kan legges fram. 

Foran ble det vist at folks standpunkt til påstanden: ”Å være innsatt i fengsel kan nesten 

betraktes som et hotellopphold, de innsatte har det for godt,” er av meget stor betydning for 

hvilke svar de ga på de tre påstandene om straffenivået, jfr. tabell 2.4. Derfor kan det være 

grunn til å undersøke hvilken sammenheng det er mellom standpunkt til nevnte påstand og det 

svaret som ble gitt på spørsmålet om straff for kioskraneren. Hvis det er korrekt at svar på 

denne påstanden gir indikasjoner på om folk har ulike oppfatninger av hvilken belastning 

soning av fengselsstraff innebærer, skulle variasjon i slike oppfatninger også ha betydning for 

hvilket svar som blir gitt på spørsmålet om straff for kioskraneren. Blant de som er enige i at 

fengselsstraffens pønale verdi er lav, må det forventes at det er klart flere enn blant de som er 

uenige i dette, som mener at den foreslåtte straffen for kioskraneren er for mild. Fordelingen 

av svar i tabell 2.7 bekrefter denne antakelsen.  
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Tabell 2.7: Fengsel i ett og et halvt år for 28 år gammel mann 

som ranet kiosk for 16.000 kr ved å true med brødkniv er <svar>. 

Prosentandeler. (Veide data.) 

Uenig i at fengsel nesten er som hotellopphold: 

 

Ransmannens 

straff er: 

Alle Utdanningsnivå 

Grunn

-skole 

Viderg./ 

gymnas 

Universitet/høgsk. 

1-3 år 4 år + 

Alt for mild 11 14 14 7 7 

For mild 25 25 30 19 23 

Passende 52 58 45 56 56 

For streng 10 4 8 15 10 

Alt for streng 1 0 2 1 1 

Vet ikke 2 0 1 2 4 

     Sum 

            N= 

101 

249 

101 

49 

100 

96 

100 

70 

101 

34 
Chi = 13,613;  Signifikans = 0.555;  df = 15 

 Phi = 0.234; Tau C = 0.135 
Enig i at fengsel nesten er som hotellopphold: 

 

Ransmannens 

straff er: 

Alle Utdanningsnivå 

Grunn

-skole 

Viderg./ 

gymnas 

Universitet/høgsk. 

1-3 år 4 år + 

Alt for mild 23 24 23 18 22 

For mild 25 24 24 26 32 

Passende 44 46 43 44 35 

For streng 4 0 7 6 4 

Alt for streng 2 3 1 2 6 

Vet ikke 3 3 3 3 1 

     Sum 

            N= 

101 

532 

100 

183 

101 

257 

99 

76 

100 

17 
Chi = 19,229;  Signifikans = 0.2035;  df = 15 

 Phi = 0.190; Tau C = 0.110 

 

 

Blant de som er enige i påstanden at fengsel nesten er som hotellopphold (fengselsstraffen 

har lav pønal verdi) er det flere (23 %) som mener at ransmannens straff er alt for mild enn 

det er blant de som er uenig i påstanden (11 %). I den førstnevnte gruppen er det også færre 

(44 %) som mener at straffen for ransmannen er passende enn det er i sistnevnte gruppen (52 

%). Prosentandelen som mener at straffen er ”for mild” er temmelig lik (25 %), uavhengig av 

oppfatning om fengselsstraffens pønale verdi. –  Dette mønsteret i svarene går igjen for alle 

utdanningsgrupper, bare med  avvik i ytterkategorier for de med høgskole- og universitetsut-

danning. 

Sammenlignet med utslagene i tabell 2.4, er det imidlertid svært tydelig at folks generelle 

oppfatning av fengselsstraffens pønale verdi har langt mindre betydning for svarene på spørs-

målet om straff for kioskraneren enn oppfatningen hadde for svarene på spørsmålene om 
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generelt straffenivå. Det virker derfor som om det å ta stilling til straff i et konkret 

enkelttilfelle er noe helt annet enn å ta stilling til generelle (og sterke) påstander om straffeni-

vået, og en idylliserende påstand om hvor lite belastende det er å sone fengselsstraff.   

Trolig er det slik at sterke påstander oppfordrer til sterke svar. Påstandene oppfordrer til 

”overtydelighet” i de svar som blir gitt. Det åpne og mer nøytrale spørsmålet om straff for 

kioskraneren inviterer ikke umiddelbart til slike svar. På grunn av dette spørsmålets mer åpne 

form, og fordi det var knyttet til et enkelttilfelle med antydning til individualisering, ble også 

moralske dilemma som er knyttet til kriminalitet og straff, så vidt antydet. Det kan ha ført til 

at svar fra en del av de intervjuede ble preget av tenksomhet og forsiktighet, kanskje til og 

med moralsk ansvarlighet, med det resultat at hovedtyngden selv av hastige svar i 

telefonintervju stemte over ens med straffenivået, til tross for at de intervjuede i forutgående 

spørsmål ble syste-matisk stimulert med påstander om at straffenivået er lavt. 

De som tok stilling til spørsmål om straff i konkrete saker i fokusgruppene og i 

postsurveyen hadde langt bedre tid til å tenke igjennom hvilken straff de synes er passende, 

og de fikk 31 ulike alternative reaksjoner å velge mellom. Her var det ingen intervjuer som sa 

noe som helst om straff og straffenivå som kunne påvirke forslagene til straff i de seks 

sakene. Dette gir vesentlig bedre vilkår for at vi får oppriktige og rimelig gjennomtenkte svar.  

Men forslagene til straff vil naturligvis være preget av de kunnskaper og de forestillinger folk 

har om straff – og om en rekke andre forhold. 

Resten av rapporten skal blant annet bringe klarhet både i hvilken straff folk selv synes er 

passende i de seks sakene og hva de tror om straffenivået i domstolene for de samme sakene. 
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Kapittel 3: Foreslått straff - i seks konkrete saker 

 

Både deltakere i representative fokusgruppene og et tilfeldig utvalg av den voksne 

befolkning besvarte et spørreskjema der de ble bedt om å ta stilling til hvilken straff de selv 

ville gitt i seks konkrete saker. Foran i alle spørreskjema fantes det en beskrivelse av alle 

reaksjoner som det var mulig å krysse av for (se Vedlegg 1), og i begge undersøkelser kunne 

de krysse av for maksimalt to
10

 reaksjoner. Tabell 3.1 gir en oversikt over de reaksjoner som 

ble valgt av de som deltok i de to undersøkelsene når alle seks saker ses under ett. Svarene fra 

postsurveyen omfatter bare de skjemavarianter som er identiske med de som fokusgruppe-

deltakerne besvarte (Skjema 1) og er derfor sammenlignbare. 

 

 

Tabell 3.1: Straffereaksjoner som fokusgruppedeltakerne og 

respondentene i postsurveyen1)  selv ville gitt – alle seks saker 

under ett. Veide tall. 

Reaksjon Fokusgrupper Postsurvey1)   
N % N % 

Ingen straff 2 0 3 0 

Konfliktråd 30 4 25 4 

Bot 41 6 21 3 

Betinget fengsel 154 22 156 26 

Samfunnsstraff 70 10 53 9 

Elektronisk fotlenke 22 3 18 3 

Ubetinget fengsel 402 58 363 59 

Behandling 175 25 110 18 

Økonomisk kompensasjon 307 45 233 38 

   Sum 1203 173 982 160 

Prosentbasis
*)

  689  611 

1)  
Inkluderer bare saksvarianter identisk med Skjema 1 i fokusgruppene. 

 
*)

 Antall skjema med gyldige svar (ubesvarte inngår ikke). 

 

 

Prosentfordelingene i tabell 3.1 viser at det et svært god overensstemmelse mellom sva-

rene i de to undersøkelsene på hvilken straffereaksjon de spurte selv ville gitt. Også mellom 

enkeltsaker er likheten stor. For voldtekt og bankbedrageri er forslått straff kanskje litt 

hardere (høyere prosentandel ubetinget fengsel) fra fokusgruppene enn postsurveyen. Det er 

nesten ingen som svarer ”ingen straff”, og andelene som krysset av for elektronisk fotlenke 

(hjemmesoning), bot eller konfliktråd er meget lave. Slike reaksjoner anses nok som ganske 

                                                 
10

 Alle svar der respondenten krysset av for 3 eller flere reaksjoner (eller unnlot å krysse av) er holdt utenfor i 

analysene. 
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”upassende” i så vidt alvorlige saker som dette. Samfunnsstraff som representerer et inngrep i 

den dømtes frihet til selv å disponere sin fritid og å pålegge utføring av samfunnsgagnlig 

arbeid i et tidsrom, får oppslutning av omkring 10 % av de spurte. Dernest svarer omtrent 

hver fjerde at de ville gitt betinget fengsel – mens altså drøy 60 % valgte ubetinget fengsel når 

hjemmesoning med elektronisk fotlenke blir inkludert. Nederst i tabellen finnes to alternativer 

– behandling og økonomiske kompensasjon til offeret – som ikke inngår blant de formelle 

straffereaksjonene. Disse to alternativene blir valgt av noen færre blant de som besvarte 

postsurveyen enn blant fokusgruppedeltakerne. I sistnevnte gruppe valgte 25 % behandling og 

45 % økonomisk kompensasjon til offeret, mens tilsvarende andeler var 18 % og 38 % blant 

deltakerne i postsurveyen. Holder man seg til runde tall og et rimelig statistisk 

slingringsmonn, er omkring 20 % og 40 % nokså dekkende for begge undersøkelser.  

Prosentandelene i tabell 3.1 oppsummerer samtlige avkryssinger respondentene har gjort, 

enten de har krysset av for bare én reaksjon eller to. Siden ganske mange krysset av for to 

reaksjoner, blir summen av prosentandeler mer enn 100 i tabell 3.1. Den er 173 for fokusgrup-

pedeltakerne og 160 for postsurveyen. Det betyr at andelen som krysset av for to reaksjoner er 

noe høyere blant fokusgruppedeltakerne, og dette skyldes først og fremst at andelen som 

krysset av for behandling og økonomisk kompensasjon til offeret er noe høyere blant fokus-

gruppedeltakerne. Disse to reaksjonene velges nesten bare i kombinasjon med en formell 

straffereaksjon, først og fremst (ubetinget) fengsel. 

Siden det er så vidt god overensstemmelse mellom svarene i de to undersøkelsene, vil jeg 

i det følgende bare presentere data for fokusgruppene som altså er sammensatt slik at delta-

kernes generelle oppfatninger om straff stemmer over ens med tilsvarende oppfatninger i 

befolkningen. 

*  *  * 

Vi får et ganske konkret inntrykk av folks oppfatninger av straff i forhold til det straf-

fenivå som blir praktisert av domstolene, om vi sammenligner den straff som folk selv ville ha 

gitt i de seks sakene med det faktiske straffenivået. Vi kan begynne med å undersøke hvor 

store andeler av de som har deltatt i våre undersøkelser, som ville gitt gjerningspersonen i de 

seks sakene ubetinget fengsel. I hht. det straffenivået som dommerpanelene anslo, ville en 

domstolsbehandling medført at tiltalte i samtlige saker ville fått ubetinget fengsel, slik at 

”fasit” for hver sak i en sammenligning som i diagram 3.1 er 100 %. Sakene som danner 

grunnlag for dette diagrammet gjelder nøyaktig de samme varianter av sakene som vi presen-

terte det faktiske straffenivået for i tabell 1.2 foran. 
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Diagram 3.1: Prosentandel av respondentene i fokusgruppene og i postsurveyen som selv 

ville gitt ubetinget fengsel (inkl. elektronisk fotlenke) i de seks sakene. Veide tall. 
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Data for postsurveyen i dette diagrammet inkluderer bare den skjemavarianten som er identisk med det skjemaet 

som ble besvart av fokusgruppedeltakerne, Skjema 1. 

 

Det første som kan påpekes er at resultatet av de to undersøkelsene, fokusgrupper og postsur-

vey, er meget samstemt. Avvikene er ikke større enn at de faller innenfor statistiske feilmar-

giner, og når alle saker sees under ett, svarer 61 % av fokusgruppedeltakerne og 62 % av 

respondentene i postsurveyen at de selv ville gitt ubetinget fengselsstraff (inklusive de meget 

få som krysset av for hjemmesoning med elektronisk fotlenke). Dette er langt færre enn det 

skulle vært, dersom respondentene hadde hatt samme preferanse for ubetinget fengsel som 

domstolene faktisk har. Ikke i noen av de seks sakene er det slik at alle som deltok i undersø-

kelsene, selv ville gitt ubetinget fengsel som straff.  

De tre sakene med høyest andel respondenter som ville gitt ubetinget fengsel er kioskran, 

bankunderslag, og voldtekt. Omkring eller litt i overkant av 70 % ville gitt ubetinget fengsel i 

disse sakene, uavhengig av hvilken av de to undersøkelsene vi holder oss til. Men selv i disse 

tre sakene svarer omkring en fjerdedel at de ikke ville gitt ubetinget fengsel. I saken om 

smugling av 250 gram heroin svarer bare 60 % av de spurte at de selv ville gitt tiltalte 

ubetinget fengsel. I fire av de seks sakene var det altså et flertall blant de spurte som selv ville 

gitt ubetinget fengsel. I de to siste sakene, gatevold og partnervold, var det ikke flertall blant 

de spurte om å gi ubetinget fengsel. I saken om gatevold ville 41 – 45 % gitt denne straffen, 

og 45 – 49 % ville gitt det i partnervoldsaken. Samlet sett er de straffer som de spurte selv 
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ville gitt i de seks sakene, klart mindre preget av ubetinget fengsel enn det faktiske 

straffenivået. 

Utgangspunktet i prosentandeler som selv ville gitt ubetinget fengsel eller andre former 

for straff, gir imidlertid bare en del av svaret på hvilke straffer folk selv ville gitt. La oss se på 

hvor lange fengselsstraffer som ble valgt av de som selv ville gitt ubetinget fengsel.  

 

 

Tabell 3.2: Prosentandel av respondentene i fokusgrupper som selv ville gitt ubetinget 

fengsel av varierende lengde. Veide tall. [Modus med fet skrift. * angir straffenivå.] 

Ubetinget fengsel1) og 

elektronisk fotlenke 

Partner-

vold 

Heroin-

smugling 

Kioskran Voldtekt Bankun-

derslag 

Gatevold 

Fotlenke over 3 mnd. 6 6 3 2 5 4 

Under 2 mnd. 13 2 1 1  9 

2 – 5 mnd *29 9 6 8 5 *30 

6 – 11 mnd 19 14 17 15 7 21 

1 år – 1år  og 11mnd 23 18 16 14 18 23 

2 år – 2år  og 11mnd 8 15 *24 *21 22 11 

3 år – 4år  og 11mnd 2 *21 14 21 24 2 

5 år eller mer  15 18 15 *20  

   Totalt (n) 100 

(52) 

100 

(66) 

99 

(87) 

97 

(84) 

101 

(88) 

100 

(47) 

% som selv ville gi 

ubetinget fengsel1) 

45 

(N=115) 

57 

(N=116) 

76 

(N=115) 

73 

(N=115) 

77 

(N=114) 

41 

(N=114) 
1)

 Inkluderer de som svarte elektronisk fotlenke 

*) Angir straffenivå for hver sak, jfr. tabell 1.2 foran. 

 

 

 

Det framgår av tabell 3.2 at det er meget stor variasjon i lengden på den fengselsstraff som 

blir valgt av de som selv ville gitt gjerningspersonen ubetinget fengsel i de seks sakene. Men 

samtidig framgår det at det til tross for variasjon også er en viss systematikk i variasjonene. 

Tyngdepunktet (modus) i de seks prosentfordelingene faller svært godt sammen med det 

faktiske straffenivået for hver av sakene. Det er nøyaktig sammenfall mellom modus og 

straffenivå for fem saker (partnervold, heroinsmugling, kioskran, voldtekt og gatevold). I 

saken om bankunderslag ligger modus litt lavere enn straffenivået. Slike sammenfall kan 

neppe skyldes ren tilfeldighet, men det kan likevel ikke tas til inntekt for mer enn at det 

straffenivået som blir praktisert av domstolene, faktisk har en viss relativ støtte i befolk-

ningen, nemlig blant de som selv ville gitt ubetinget fengsel, men alle ønsker altså ikke det. 

Det kan også være verdt å merke seg at modus og straffenivå ligger i nedre del av prosent-

fordelingen for partnervold og gatevold, de to sakene der det var færrest som selv ønsket å gi 
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ubetinget fengsel som straff. For kioskran og voldtekt ligger modus omtrent midt i 

fordelingen, mens modus for bankunderslag og heroinsmugling ligger i øvre del av 

fordelingen. 

Disse fordelingene gir også grunnlag for å undersøke hvor store andeler av fokusgruppe-

medlemmene som mener at straffene bør være ubetinget fengsel i minst like lang tid som 

faktisk straffenivå. Dette er av interesse fordi det fremgikk i kapittel 2 at svært store andeler 

av befolkningen mener at straffene er for milde og at fengselsstraff bør benyttes mer. 

 

 

Diagram 3.2 Prosentandel av respondentene i fokusgrupper som selv ville gitt ubetinget 

fengsel – med like lang eller lengre varighet enn faktisk straffenivå. Veide tall. 
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Diagram 3.2 viser at bare et mindretall av fokusgruppedeltakerne selv ville gi en ubetinget 

fengselsstraff som er like lang eller lengre enn faktisk straffenivå. For to av sakene, bankun-

derslag og heroinsmugling, dreier det seg om svært små mindretall,  henholdsvis 16 % og 21 

%. Betydelig flere, 36 %, ville gitt like lang eller lengre fengselsstraff enn straffenivået for 

partnervold og gatevold. For kioskran og voldtekt er tilsvarende andel 43 %, som er et meget 

betydelig mindretall. Men for alle saker er flertallet av fokusgruppedeltakere som selv ville 

gitt ubetinget fengsel, ikke villig til å tildele så lang ubetinget fengselsstraff som faktisk 

straffenivå. Dette er særlig klart for heroinsmugling og bankunderslag.  

Siden en solid majoritet i befolkningen på generelle spørsmål svarte at de synes at 

straffene ikke er strenge nok, og fordi fokusgruppene er satt sammen slik at fokusgruppe-



 39 

deltakerne er preget av de samme oppfatninger, er det overraskende at det ikke er et klart 

flertall blant fokusgruppedeltakerne for mer bruk av lange fengselsstraffer i de seks sakene. 

Dette må skyldes at det er noe annet å ta stilling til konkrete straffbare forhold – slik 

domstoler alltid gjør – enn å svare på generelle spørsmål om straff. 

 

Kombinasjoner av straff 

Hittil har vi utelukkende sett på størrelsen på andeler av fokusgruppedeltakerne som selv 

ville gitt ubetinget fengsel. En betydelig andel av fokusgruppedeltakerne krysset imidlertid av 

også for en annen reaksjon i tillegg, først og fremst betinget fengsel, behandling eller økono-

misk kompensasjon til offeret. Også andre kombinasjoner av ulike reaksjoner ble valgt. Slike 

doble avkryssinger må også tas med i en komplett fremstilling og vurdering av de reaksjoner 

som fokusgruppedeltakerne selv ville gitt som straff. Dette skal nå gjøres. 

Det er så mange mulige kombinasjoner av de 31 svaralternativene som det var mulig å 

krysse av for at en samlet og oversiktlig framstilling må lages på bakgrunn av en indeks eller 

straffeskala. Den kan lages ved at hvert av de 31 svaralternativene tildeles en tallverdi og så 

beregnes samlet verdi ved enkel addisjon for de som har krysset av for to alternativer.  

 

 

Straffskala: Tallverdier tilordnet svaralternativer i spørreskjemaet. 
 

 Verdi  Verdi 

Ikke straff 0   Elektronisk fotlenke  

Konfliktråd 1   Under 2 mnd 10 

Bot    2-5 mnd 13 

Inntil 1 måneds lønn 2   Over 3 mnd 16 

2-5 mnd mnd lønn 2   Ubetinget fengsel  

6 mnd lønn eller mer 3   Under 2 mnd 10 

Betinget fengsel    2-5 mnd 13 

Under 2 mnd 4   6-11 mnd 16 

2-5 mnd 4   1 år – 1 år og 11 mnd 19 

6-11 mnd 4   2 år – 2 år og 11 mnd 22 

1 år – 1 år og 11 mnd 5   3 år – 4 år og 11 mnd 25 

2 år – 2 år og 11 mnd 5   5 år eller mer 28 

3 år – 4 år og 11 mnd 6   Behandling  

5 år eller mer 6   Under 2 mnd 2 

Samfunnsstraff    2 mnd – 1 år 3 

Under 50 timer 10   Over 1 år 5 

50-150 timer 13   Økonomisk kompensasjon  

Over 150 timer 16   Under 50.000 kr 2 

   50 – 100.000 kr 3 

  Over 100.000 kr 5 
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Det grunnleggende prinsipp ved dannelsen av denne skalaen er at omtrent likeverdige 

reaksjoner skal tilordnes samme tallverdi, og at tallverdien øker når vekten av det inngrep 

som reaksjonen medfører, tiltar. Selv om det grunnleggende prinsipp er enkelt, er skalaen 

selvsagt også preget av skjønn. Dette gjelder særlig fastsettingen av verdier for behandling og 

økonomisk kompensasjon som ikke er formelle straffereaksjoner. 

Det er viktig å være oppmerksom på at avstanden mellom verdier på skalaen ikke kan 

tillegges noen bestemt betydning. Når laveste bot har verdi 2 og lengste fengselsstraff har 

verdi 28, så betyr dette ikke at denne fengselsstraffen er 14 ganger så belastende som den 

laveste boten. Det betyr verken mer eller mindre enn at det er stor forskjell på det inngrep som 

de to straffene representerer, og at 5 år eller mer i fengsel representerer det største inngrepet. 

Skalaen gir bare en ordinal måling av reaksjonene der avstander mellom verdier ikke kan 

tillegges noen eksakt betydning. Ved sammenligning av to eller flere verdier vil tallverdiene 

bare kunne si noe om hvilke straffer som er strengest (har høyest tallverdi) og hvilke som er 

mildest (har lavest tallverdi). Siden avstanden mellom verdier ikke har noen umiddelbar 

mening, spiller det ingen rolle at avstanden mellom verdier på skalaen av og til er 1 og av og 

til 3. Det måtte bli slik for at kombinasjoner av reaksjoner ved addisjon av skalaverdier ikke 

skulle føre til klare brudd på det grunnprinsippet for skalaen som ble nevnt ovenfor. 

At avstanden mellom verdier ikke har noen bestemt betydning, slik at det kun er tale om 

en såkalt ordinalskala, har også konsekvenser for hvilke analyser som kan gjøres med 

utgangspunkt i skalaverdiene. Den viktigste konsekvensen er at man ikke kan bygge analyser 

på aritmetiske gjennomsnitt og ulike andre statistiske måleverdier som er knyttet til nevnte 

gjennomsnittsverdi. I det følgende skal vi derfor bare benytte gjennomsnittsverdien median
11

 

som er tilpasset ordinale måleskalaer.  

Når faktisk straffenivå (se tabell 1.2 foran) blir omregnet til verdier på straffeskalaen, 

viser diagram 3.3 (neste side) at det er samsvar mellom medianverdi for den straff fokus-

gruppedeltakerne selv ville gitt og straffenivået for tre saker, gatevold, voldtekt og kioskran. 

For disse sakene har omtrent halvparten av fokusgruppedeltakerne krysset av for reaksjoner 

som er lavere enn straffenivået og omtrent halvparten krysset av for en straff som tilsvarer 

eller er høyere enn straffenivået. For heroinsmugling og bankunderslag er medianverdien for 

fokusgruppedeltakernes foreslåtte straff klart lavere enn straffenivået, og for heroinsmugling  

 

                                                 
11

 Medianverdien deler respondentene i to like store grupper der alle respondenter i den ene gruppen har lavere 

(eller samme) verdi som medianverdien, og alle i den andre gruppen har høyere (eller samme) verdi som 

medianverdien. 
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Diagram 3.3: Straffenivå og medianverdi for all straff som fokusgruppedeltakerne selv ville 

gitt i de seks sakene. (Veide tall.) 
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Faktisk straffenivå for sakene er fastsatt på grunnlag av straffskalaen ovenfor. Når de to dommerpanelene anslo 

ulik straff, er straffenivået beregnet som gjennomsnitt av de to forslagene. 
 

er også 3. kvartil
12

 lavere enn straffenivået (vises ikke i diagrammet). Det betyr at opp mot 80 

% av fokusgruppedeltakerne selv ville gitt straff (evt. kombinasjoner) for heroinsmugling som 

er lavere enn straffenivået. Det er ikke tilfelle for noen andre saker. Også for partnervold er 

medianverdien for alle kombinasjoner av straff lavere enn straffenivået, mens 3. kvartil er en 

del høyere enn straffenivået (vises ikke i diagrammet). Det samme gjelder også for kioskran, 

voldtekt, bankunderslag og gatevold. 

Sett under ett er det vanskelig å tolke diagram 3.3 som uttrykk for at det er sterk misnøye 

blant fokusgruppedeltakerne med straffenivået. For to saker, bankunderslag og partnervold, 

gir forskjellen mellom medianverdi og straffenivå heller grunnlag for å si at de reaksjoner 

flertallet av fokusgruppedeltakerne selv ville valgt, ligger lavere enn straffenivået, og for 

heroinsmugling klart lavere når også 3. kvartil tas hensyn til. For tre saker, gatevold, vold-

tekt, og kioskran, er det meget godt samsvar mellom straffenivå og medianverdien for de 

reaksjoner fokusgruppedeltakerne selv ville valgt. – Da må det imidlertid presiseres at fokus-

gruppedeltakerne samtidig er klart mindre innstilt på å bruke ubetinget fengselsstraff enn det 

                                                 
12

 3. kvartil angir den verdi som er slik at 75 % av respondentene har lavere (eller lik) verdi, mens 1. kvartil angir 

verdien som er slik at 25 % av respondentene har lavere (eller lik) verdi. 
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som blir praktisert av domstolene, i alle fall i saker som de seks som inngår i våre undersø-

kelser. Dette gjelder i særlig stor grad for heroinsmugling og bankunderslag, to saker der det 

faktiske straffenivået medfører bruk av meget lange fengselsstraffer. 

Dette resultatet er uventet i lys av den misnøyen som kom fram i telefonintervjuene som 

ble presentert i kapittel 2. En mulig forklaring på misforholdet mellom misnøyen med straf-

fenivået – at det er for lavt – og samsvaret mellom den straff fokusgruppedeltakerne selv ville 

gitt og straffenivået i konkrete saker, er at folk ikke kjenner det faktiske straffenivået og 

undervurderer det når de svarer på generelle spørsmål i telefonintervjuet. Å undersøke om det 

er slik, er tema for neste kapittel. 

 

Forslag til straff og trekk ved respondentene 

Foran har fokusgruppedeltakere og de som besvarte spørreskjemaet i postsurveyen i all 

hovedsak blitt betraktet som en enhetlig gruppe. Spørsmålet om det er systematiske og viktige 

forskjeller mellom kvinner og menns forslag til straff har i liten grad blitt reist. Det samme 

gjelder forskjeller mellom aldersgrupper, mellom folk som bor i ulike regioner, eller om det er 

viktige systematiske forskjeller i holdninger til straff mellom de som bor i storbyer, i mindre 

byer og tettsteder, eller på landsbygda. 

Siden fokusgruppedeltakerne er fra Oslo, gir ikke fokusgruppedata gode muligheter til å 

undersøke nevnte spørsmål. Men data fra postsurveyen har opplysninger som gjør det mulig å 

undersøke om det er systematiske og viktige variasjoner mellom ulike gruppers forslag til 

straff. I diagram 3.4 gis det oversikt over i hvilken grad det er sammenheng mellom respon-

dentenes forslag om at gjerningspersonen skal få ubetinget fengsel og om dette varierer 

systematisk med respondentens kjønn, alder (3 aldersgrupper), bostedsregion (landet delt i 6 

regioner
13

) og bostedets folketall (6 ulike nivåer). 

Som mål for sammenheng brukes korrelasjonskoeffisienten Cramers V
14

. Den er egnet for 

våre kategoridata, og Cramers V har den fordel at koeffisienten vil bli stor hvis det er 

sammenhenger i materialet, uavhengig av hvilken form sammenhengen har. 

Tallene i bunnen av diagram 3.4 viser hvilke sammenhenger som er statistisk signifikante 

ved at alle ikkesignifikante sammenhenger har verdien null. Det fremgår av diagram 3.4 at 

nesten halvparten av sammenhengene har denne verdien. De sammenhengene som er statis- 

                                                 
13

 De 7 NUTS-2 regionene er redusert til 6. Trøndelag og Nord-Norge er slått sammen pga. lave tall 
14

 Siden avhengig variabel her er dikotom, blir Cramers V = Phi (eller Fi). Cramers V brukes ved større tabeller 

enn 2 x 2 fordi den er normert, 0 ≤ Cramers V ≤ 1. 
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Diagram 3.4: Korrelasjon (Cramers V) i postsurveyen mellom prosentandel som selv ville gitt 

gjerningspersonen ubetinget fengsel og kjennetegn ved respondenten. (0 ≤  Cramers V  ≤ 1.) 

Veide data. 
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tisk signifikante, er alle meget svake. Dette betyr at det i meget liten grad er systematiske 

forskjeller blant folk i holdninger til bruk av ubetinget fengsel. Holdningene er meget like. 

Tilsvarende korrelasjoner for kjønn og alder i fokusgruppematerialet gir ingen signifikante 

sammenhenger for noen saker. – Det er heller ikke slik at en litt lavere andel kvinner enn 

menn i alle saker selv ville gitt ubetinget fengsel. Men det er slik for noen handlinger og noen 

materialer (Skjema 1, hele postsurveyen eller postsurveyen/samme variant som Skjema 1), 

men det er liten grad av systematikk i dette. Bare for gatevold ville kvinner i begge materialer 

gitt en gitt litt lavere andel ubetinget fengsel enn menn. Og så er det omvendt for bank-

underslag. I begge materialer ville menn gitt tiltalte (som var ei kvinne i denne saken) litt 

lavere andel ubetinget fengsel enn kvinnene ville gitt. 
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Kapittel 4: Er det faktiske straffenivået ukjent blant folk? 

 

Både i det spørreskjemaet som fokusgruppedeltakerne besvarte og i skjemaer som ble 

sendt i posten til tilfeldig utvalgte respondenter, ble de som svarte på spørsmålene også bedt 

om å besvare følgende spørsmål: 

 

 Hva tror du straffen ville bli ved en domstol? 

 

 

Om man sammenligner svarene i disse undersøkelsene på hvilke reaksjoner respon-

dentene tror at en domstol ville gitt i de seks sakene og tar med alle hovedtyper av reaksjoner, 

er det meget stor grad av sammenfall i svarene, se tabell 4.1. Når det er så vidt mange som 5 

% i postsurveyen som tror at domstolene ikke ville gitt noen straff, så skyldes dette først og 

fremst at hele 14 % tror at tiltalte i voldtektssaken ikke ville fått straff i en domstol. I begge 

undersøkelser er det små og like andeler som tror at en domstol ville gitt bot, samfunnsstraff, 

hjemmesoning med elektronisk fotlenke, eller at saken ville blitt avgjort med mekling i 

konfliktråd. Av fokusgruppedeltakerne tror 37 % at en domstol ville gitt betinget fengsel, 8 % 

behandling og 35 % at offeret ville fått økonomisk kompensasjon. De tilsvarende andelene for 

de som svarte i postsurveyen er hhv. 40 %, 6 % og 30 %. De like prosentandelene bekrefter et 

gjennomgående sammenfall i svar mellom de to undersøkelsene.  

 

 

Tabell 4.1: Straffereaksjoner som fokusgruppedeltakerne og 

respondentene i postsurveyen1)   tror at en domstol ville gitt – alle 

seks saker under ett. (Veide tall.) 

Reaksjon Fokusgrupper Postsurvey1) 
N % N % 

Ingen straff 20 3 29 5 

Konfliktråd 27 4 17 3 

Bot 49 7 36 6 

Betinget fengsel 257 37 250 40 

Samfunnsstraff 31 4 33 5 

Elektronisk fotlenke 7 1 7 1 

Ubetinget fengsel 367 53 290 47 

Behandling 57 8 38 6 

Økonomisk kompensasjon 245 35 187 30 

   Sum 1060 152 887 143 

Prosentbasis
*)

  691  622 

1)  
Inkluderer bare saksvarianter identisk med Skjema 1 i fokusgruppene. 

 
*)

 Antall skjema med gyldige svar (ubesvarte inngår ikke). 
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Også om man sammenligner prosentandeler i de to undersøkelsene som tror at en domstol 

ville gitt ubetinget fengsel i hver av de seks sakene, kan man kontrollere om det er samsvar 

eller avvik mellom utfallet av de to undersøkelsene. Sammenligningen finnes i diagram 4.1. 

 

Diagram 4.1: Prosentandel av respondentene i fokusgruppene og i postsurveyen som tror at 

en domstol ville gitt ubetinget fengsel (inkl. elektronisk fotlenke) i de seks sakene. Veide tall. 
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I fire av seks saker, i saken om partnervold, voldtekt, bankbedrageri og gatevold, er det 

meget godt samsvar mellom de to undersøkelsene. For heroinsmugling og kioskran er 

samsvaret noe dårligere, men det faller innenfor et felles mønster: Prosentandelen som tror at 

en domstol ville gi ubetinget fengsel er systematisk, men bare litt lavere i postsurveyen enn i 

fokusgruppeundersøkelsen. I hovedsak er ikke avviket større enn at det er innenfor vanlige 

statistiske feilmarginer. Når alle seks saker sees under ett, er det ingen betydningsfull forskjell 

mellom utfallet av de to undersøkelsene. 

Siden sammenfallet mellom de to undersøkelsene er så godt, skal vi også i dette kapittelet, 

bare presentere svar fra fokusgruppeundersøkelsen på spørsmålet om hvilken straff de spurte 

tror at en domstol ville gitt. Presentasjonen av svarene vil i hovedsak følge samme mønster 

som i forrige kapittel. Det vil gjøre det lettere å sammenligne de reaksjoner respondentene 

tror at en domstol ville gitt med de reaksjoner de selv ville gitt.  
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Svarene på spørsmålet om hvilken straff de spurte tror at en domstol ville gitt, belyser hva 

de tror om det faktiske straffenivået som domstolene praktiserer. Spørsmålet måler det vi kan 

kalle antatte straffenivå. Ved å sammenligne dette med den straff som de spurte selv ville gitt, 

får vi vite hvordan det antatt straffenivået er i forhold til det foreslått straff, den straff som de 

spurte selv ville gitt. Og disse nivåene kan igjen sammenlignes med faktisk straffenivå.  

I kapittel 2 kom det fram at svært mange er sterkt misfornøyd med straffenivået, og i 

fokusgruppene finnes de samme oppfatninger. Den misnøyen kan skyldes at folk tror at dom-

stolene ville gitt en langt mildere straff enn de selv ville gitt. Vi kan finne ut om det forholder 

seg slik med fokusgruppedeltakerne ved å sammenligne prosentandelen som tror at en dom-

stol ville gitt ubetinget fengsel med prosentandelen som selv ville gitt ubetinget fengsel for de 

seks sakene, jfr. diagram 4.2.  

 

Diagram 4.2: Prosentandel av respondentene i fokusgruppene som tror at en domstol ville gitt 

ubetinget fengsel (antatt straffenivå), og som selv ville gitt denne straffen (foreslått straff). 

Veide tall. 
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Soning med elektronisk fotlenke er inkludert i svarene. 

 

Dette diagrammet viser tre helt sentrale poenger. 

De svarte søylene i diagrammet viser antatt straffenivå, altså hvor stor prosentandel av 

fokusgruppedeltakerne som tror at en domstol ville gitt utbetinget fengsel i de seks sakene, og 

for alle saker under ett. Det faktiske straffenivået som betyr at samtlige saker – 100 % – ville 

ført til ubetinget fengsel, vises av svartoghvitstripete søyler. Når de svarte søylene sammen-

lignes med søylene for faktisk straffenivå, kommer det fram at svært mange av fokusgruppe-
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deltakerne systematisk undervurderer det faktiske straffenivået for den type kriminalitet som 

de seks sakene representerer. Bare en fjerdepart tror at partnervoldsaken ville medført ubetin-

get fengsel, en tredjedel at gatevoldsaken ville gitt slik straff, og knapt halvparten tror at vold-

tektssaken ville ledet til ubetinget fengsel. Selv om 70 – 80 % av fokusgruppedeltakerne tror 

at bankunderslaget, kioskranet og heroinsmuglingen ville medført at gjerningspersonen ville 

fått ubetinget fengsel, er også dette en klar indikasjon på at det faktiske straffenivået er dårlig 

kjent blant folk, og at domstolenes bruk av ubetinget fengsel blir undervurdert. Undervur-

deringen av straffenivået er særlig utbredt når det gjelder straffenivået for typiske voldshand-

linger som voldtekt, gatevold og partnervold. At undervurderingen er så utbredt, gjør det lett 

forståelig at svært mange mener at ubetinget fengsel bør brukes mer enn i dag, jfr. kapittel 2. 

Det andre poenget som kommer godt fram i diagram 4.2 viser hvor store andeler av 

fokusgruppedeltakerne som selv ville gitt ubetinget fengsel i hver av de seks sakene, samt i 

alle saker under ett. Foreslått straff framgår av de hvite søylene. Når disse sammenlignes med 

den svarte søylen ved siden av, kommer det fram at andelen som selv ville gitt ubetinget 

fengsel er høyere enn antatt straffenivå. Mange flere ønsker selv å gi ubetinget fengsel enn 

det de tror er vanlig straffenivå. Dette stemmer godt med funnene i kapittel 2, at mange 

ønsker mer bruk av ubetinget fengsel. Dette gjelder særlig for voldtekt og partnervold der 

forskjellen mellom høyden på svart og hvit søyle er særlig stor, hhv. 28 og 21 prosentpoeng. 

For kioskran, bankunderslag og gatevold er denne forskjellen ganske liten, 5 – 7 prosent-

poeng, men de er reelle (dvs. at de ikke skyldes statistiske utvalgsvariasjoner) fordi det er 

samme personer som gir begge svar i samme spørreskjema.  

Men det finnes også et viktig unntak fra det nevnte hovedmønsteret. For heroinsmugling 

er høydeforskjellen mellom svart og hvit søyle motsatt av det som ellers er tilfelle, antatt 

straffenivå er høyere enn foreslått straff. I denne saken tror 78 % at en domstol ville gitt 

ubetinget fengsel mens klart færre, 57 %, selv ville gitt fengselsstraff. Forskjellen blir enda 

større når vi husker at i virkeligheten ville 100 % fått ubetinget fengsel i flere år. 

Det tredje poenget som kommer fram i dette diagrammet ved sammenligning av de hvite 

og de hvitogsvartstripete søylene, er at selv om andelen som selv foreslår å gi ubetinget feng-

sel er høyere enn antatt straffenivå, er det til dels et betydelig gap mellom foreslått straff, 

hvite søyler, og faktisk straffenivå, svartoghvitstripete søyler, i diagram 4.2. Dette gjelder 

særlig typiske voldshandlinger som gatevold og partnervold. 

Det kom fram i telefonintervjuundersøkelsen at svært mange mener at straffene ikke er 

strenge nok, særlig ikke for voldspreget kriminalitet. En viktig forklaring på dette må være at 

folk ikke kjenner det faktiske straffenivået og undervurderer den faktiske bruk av ubetinget 
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fengselsstraff. Svært få oppsøker rettssalene og følger straffesaker så tett at de har noen 

mulighet til å danne seg et rimelig godt inntrykk av hvilket straffenivå som blir praktisert. 

Dermed vil så godt som alle være prisgitt den informasjon som finnes i ulike medier om dette. 

For det første er mediene av ulike grunner selektive i sitt utvalg av saker som blir omtalt, og 

for det andre er det trolig også slik at svært manges oppfatning av faktisk straffenivå blir 

preget av diskusjoner i mediene av straffenivået. Uten å ha gjort noen systematisk under-

søkelse av slike mediediskusjoner og medienes gjengivelser av diskusjoner om straff (både i 

rettssaker og politiske fora), er det mitt inntrykk at både ulike pressgrupper, politikere, justis-

myndigheter og medier i ganske lang tid har hatt et særlig fokus på vold i familien (part-

nervold) og voldtekt. At straffeforfølgelsen er for dårlig og straffene er for lave på disse 

områdene, har vært et meget tydelig og sterkt fremført budskap, som både har ført til vedtak 

om straffeskjerpelser og andre lovendringer i Stortinget gjennom de siste ti – femten årene. 

Derfor er det ikke veldig overraskende at undervurderingen av straffenivået er særlig stor 

nettopp for partnervold og voldtekt, se diagram 4.2. Den utbredte undervurderingen blant folk 

av straffenivået er trolig et ”ekko” av en vanlig ”grunn” til å heve straffenivået: ”Det er for 

lavt.” Jo hyppigere dette blir hevdet offentlig av myndighetspersoner eller andre som frem-

står som personer med inngående kunnskaper om det de uttaler seg om, dess lettere fester 

dette seg som en sannhet, slik at folk mener at straffenivået er for lavt, eller som Sylvi 

Listhaug, sentralstyremedlem i Fremskrittspartiet, skrev i Aftenposten (7. juli 2010): ”Det er 

enda langt igjen til strafferammene reflekterer folk flest sin rettsfølelse.” Dette finnes det intet 

grunnlag for å hevde, med mindre hun går inn for å senke strafferammene. 

Det faktum at folk ikke kjenner straffenivået er trolig også en indikasjon på at ganske få 

forholder seg kognitivt til kriminalitets- og rettsreportasjer i mediene, et stoff som utvilsomt 

interesserer svært mange fordi det appellerer til følelser og moralsk intuisjon og stillingtaking. 

Diagram 4.2 dokumenterer at den faktiske bruk av ubetinget fengsel blir undervurdert. 

Men hva med lengden på fengselsstraffene, er det samsvar eller ikke mellom lengden på den 

fengselsstraff som fokusgruppedeltakerne tror at en domstol ville gitt, og den fengselsstraff 

som en del av fokusgruppedeltakerne selv ville gitt? Dette forsøkes belyst i tabell 4.2. Den 

viser fordelingen av ubetinget fengsel etter lengden på fengselsstraffen, både for de straffer 

fokusgruppedeltakerne tror at en domstol ville gitt (kolonne D i tabellen), og straffer som de 

selv ville gitt (kolonne S i tabellen) for alle seks saker. Dessuten er faktisk straffenivå for hver 

sak markert med en asteriks (*) i kolonne D, slik at de to fordelingene kan sammenlignes 

direkte med straffenivået. 
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Tabell 4.2: Prosentandel av respondentene i fokusgrupper som tror at en domstol (D) ville 

gitt ubetinget fengsel av en viss lengde, og prosentandel som selv (S) ville gitt samme straff. 

Veide tall.  [Modus med fet skrift.  * viser straffenivå.] 

Ubetinget fengsel1) 

og elektronisk 

fotlenke 

Partner-

vold 

Heroin-

smugling 

Kioskran Voldtekt Bankun-

derslag 

Gatevold 

D   S D S D S D   S D S D S 

Fotlenke over 3 mnd. 0 6 1 6 1 3 0 2 1 5 0 4 

Under 2 mnd. 21 13 4 2 4 1 4 1 0  8 9 

2 – 5 mnd *57 29 19 9 20 6 33 8 7 5 *41 30 

6 – 11 mnd 14 19 23 14 27 17 24 15 12 7 33 21 

1 år – 1år  og 11mnd 4 23 20 18 12 16 17 14 14 18 13 23 

2 år – 2år  og 11mnd 4 8 13 15 *26 24 13 21 21 22 5 11 

3 år – 4år  og 11mnd 0 2 *13 21 7 14 *7 21 30 24 0 2 

5 år eller mer 0 0 7 15 4 18 2 15 *15 20 0 0 

   Totalt (n = 100) 100 

(28) 

100 

(52) 

99 

(90) 

100 

(66) 

101 

(82) 

99 

(87) 

100 

(54) 

97 

(84) 

100 

(81) 

101 

88) 

100 

(39) 

100 

(47) 
1)

 Inkluderer de som svarte elektronisk fotlenke 

*) Angir faktisk straffenivå for hver sak, jfr. tabell 1.2 foran. 

 

 

For gatevold og bankunderslag viser tabell 4.2 at de to fordelingene av lengden på 

fengselsstraff (D og S) som fokusgruppedeltakerne tror at en domstol vil gi og som de selv vil 

gi, er ganske like. For de fire andre sakene fremgår det at lengden på den fengselsstraff som 

fokusgruppedeltakerne tror at en domstol ville gi (D) gjennomgående er en del kortere enn 

den fengselsstraffen som de selv ville gi (S). Fokusgruppedeltakere som vil gi fengsel, ønsker 

å gi en lengre fengselsstraff enn de tror at en domstol ville gitt.  

Når fordelingen av lengden på fengselsstraff som fokusgruppedeltakerne tror at en dom 

stol vil gi (kolonne D), betraktes i lys av faktisk straffenivå (markert med * i kolonnen) er det 

sammenfall mellom modus og straffenivå for to saker: partnervold og gatevold. For gatevold 

tror likevel et flertall av de som tror at domstolen ville gitt fengselsstraff, at straffen ville blitt 

lengre enn straffenivået. I alle andre saker er modus lavere enn faktisk straffenivå, og et stort 

flertall av de som tror at domstolen ville gitt fengselsstraff, tror at den ville gitt kortere straff 

enn straffenivået.  

Når fordelingene for den straff deltakerne selv ville gitt (kolonne S) blir sammenholdt 

med faktisk straffenivå, fremgår det at modus for partnervold, heroinsmugling, gatevold og 

kioskran faller sammen med faktisk straffenivå. Modus for voldtekt og bankunderslag er litt 

lavere enn straffenivået. For tre av handlingene – partnervold, heroinsmugling og kioskran – 

er det altså sammenfall mellom modus for lengden på den fengselsstraff som fokusgrup-

pedeltakerne selv ville gitt og faktisk straffenivå. For gatevold og partnervold er det imidlertid 

et flertall blant fokusgruppedeltakere som selv ville gitt fengselsstraff, for å gi en lengre 
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fengselsstraff enn straffenivået. For de fire andre sakene, bankunderslag, voldtekt, kioskran, 

og heroinsmugling, er det imidlertid et flertall blant fokusgruppedeltakerne som selv ville gitt 

ubetinget fengsel, som ville gitt kortere fengselsstraff enn straffenivået. Dette er særlig tydelig 

for heroinsmugling og bankunderslag der det er et betydelig gap mellom fokusgruppedel-

takernes oppfatning og det faktiske straffenivået. 

 

Kombinasjoner av straff 

Også når spørsmålet om hvilken straff en domstol trolig ville gitt ble besvart, valgte 

ganske mange å krysse av for en kombinasjon av to ulike reaksjoner. Dette er det ikke tatt 

hensyn til hittil. Vi har bare analysert svar der det er krysset av for ubetinget fengsel, 

inklusive hjemmesoning med elektronisk fotlenke. Nå skal vi ta med alle reaksjoner og kom-

binasjoner, og fremgangsmåten blir som i kapittel 3, ved å anvende den samme straffeskalaen. 

Siden vi her først og fremst er opptatt av å undersøke om svarene på spørsmålet om hvilken 

straff en domstol ville gitt i de ulike sakene indikerer at fokusgruppemedlemmene undervur-

derer det faktiske straffenivået, gjengis verdien for straffenivået sammen med medianverdien 

for antatt straff ved domstol i diagram 4.3. For å kunne sammenligne disse verdiene med 

medianverdien for den straff fokusgruppemedlemmene selv ville gitt, er også de tatt med i 

diagrammet. 

 

Diagram 4.3: Straffenivå, antatt straffenivå (den straff fokusgruppedeltakerne tror at en 

domstol ville gitt), og foreslått straff (den straff som de selv ville gitt) i de seks sakene, angitt 

som median straffverdi. (Veide tall.) 
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Det framgår meget klart av diagram 4.3 at det er en betydelig forskjell mellom straffenivå 

og medianverdien for den straff som fokusgruppemedlemmene tror at en domstol ville gitt, 

antatt nivå, hvis den skulle tatt stilling til saken om partnervold, voldtekt og gatevold. De tror 

at domstolen ville gitt en langt mildere straff enn det den faktiske ville gjort. Ved å sammen-

ligne den svartoghvitstripete søylen med den svarte søylen ser man at domstoler ville gitt 

omtrent like streng straff som fokusgruppedeltakerne selv i saken om gatevold, voldtekt og 

kioskran. I saken om partnervold ville domstolen gitt litt strengere straff enn det fokusgrup-

pedeltakerne selv ville gitt, mens en domstol ville gitt klart strengere straff for heroinsmugling 

og bankunderslag.  

For det første undervurderer fokusgruppedeltakerne det faktiske straffenivået, og for det 

andre ønsker de selv ikke å gi straffer som er høyere enn straffenivået, men heller lavere i 

noen saker. Dermed ser det ut til at en sannsynlig og viktig forklaring på at mange i 

telefonintervjuene ga uttrykk for at straffene ikke er strenge nok, er at folk ikke har kjennskap 

til det faktiske straffenivå som blir praktisert av domstolene. Svært mange undervurderer det 

faktiske straffenivået ganske sterkt. Derfor svarer mange at de ønsker tstrengere straffer. Men 

det straffenivået de ønsker seg, blir allerede praktisert. – Men det finnes to unntak: 

Straffenivået for saken om heroinsmugling og om bankunderslag ser ut til å være vesentlig 

høyere enn den straff mange selv ville gitt. Så her skulle det være rom for å senke 

straffenivået uten å komme i konflikt med folks konkrete rettsbevissthet. 
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Kapittel 5: Forslag til straff etter filmvisning og gruppedisku- 

sjoner 
 

 

En mulig og relevant innvending overfor bruk av spørreskjema til å undersøke folks 

holdninger til straff er at denne fremgangsmåten er ganske virkelighetsfjern sammenlignet 

med det som skjer i en domstol. Der vil dommerne både se og høre tiltalte forklare seg, og det 

vil ofte være både vitner og offer som kan gi sin versjon av den handlingen tiltalen gjelder. 

Kanskje ville vi fått helt andre svar på hva som er passende straff hvis våre respondenter 

hadde opplevd et umiddelbart nærvær i retten med så vel tiltalte som offer og vitner?  

Dette spørsmålet kan vi ikke besvare på grunnlag av de undersøkelser som er gjort. Vi har 

imidlertid forsøkt å belyse et mer avgrenset spørsmål, om fokusgruppemedlemmenes forslag 

til straff påvirkes nevneverdig av: 

 

- film av en fingert rettsforhandling (fram til prosedyre om straff) 

- en times diskusjon av straff for tiltalte i filmen.  

 

Dette har vi forsøkt å belyse ved at fokusgruppedeltakerne tok stilling til straff tre ganger i 

samme sak, før de så filmen, umiddelbart etter at de hadde sett filmen, og endelig rett etter at 

de hadde diskutert straff en time. Det foreligger et omfattende tekstmateriale fra diskusjonene 

som foreløpig ikke er analysert, og analysene av det statistiske materialet fra denne delen er 

heller ikke avsluttet. Diagram 5.1 (neste side) oppsummerer imidlertid den oversikt jeg 

foreløpig har av denne delen av materialet. For to av sakene, gatevold og voldtekt, er det 

praktisk talt ingen forskjeller i den straff som blir foreslått (ubetinget fengsel) før film, etter 

film og etter diskusjon av straff. For de andre to sakene, kioskran og heroinsmugling, er det 

derimot visse endringer. I begge saker var andelen som ønsket å gi ubetinget fengsel, klart 

lavere umiddelbart etter filmen enn før, men etter en times diskusjon i gruppen, øker denne 

andelen igjen. I saken om kioskran ble forslagene om fengselsstraff likevel ikke så ”strenge” 

som de var før filmen ble vist, mens de ble det i saken om heroinsmugling. Det ser derfor ikke 

ut til at det å se og høre tiltalte, vitner og fornærmede forklare seg i en film (som selvsagt er 

noe annet enn en virkelig rettssak) gir noen systematisk og entydig innvirkning på den 

straffen som blir foreslått. I den grad filmen ser ut til å ha hatt en viss virkning, har den bare 

vært kortvarig. Den ser ikke ut til å ha ”overlevd” den innflytelse som diskusjoner om straff 

hadde på fokusgruppedeltakerne. 
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Diagram 5.1: Prosentandel av fokusgruppedeltakerne som selv ville gitt tiltalte  

ubetinget fengsel – før film, etter film og etter diskusjonen av straff. Uveide tall. 

 

0

20

40

60

80

Før film 52 70 77 48

Etter film 45 67 37 34

Etter diskusjon 52 73 60 52

Gatevold Voldtekt Kioskran
Heroin-

smugling

 
 

 

 

Det er to nærliggende grunner til at filmen ser ut til å ha hatt en innvirkning i saken om 

kioskran og heroinsmugling, men ikke i saken om gatevold og voldtekt. I de to førstnevnte 

sakene ga tiltalte en fullstendig uforbeholden tilståelse, mens dette ikke var tilfelle i saken om 

voldtekt og gatevold. I sistnevnte saker antydet tiltalte at offeret i en viss grad hadde bidratt til 

at han handlet som han gjorde. Også i det virkelige rettsliv gis det en viss ”tilståelsesrabatt” 

bare når tilståelsen er uforbeholden. 

En annen mulig grunn til forskjellen mellom saker er at tiltalte i saken om gatevold og 

voldtekt fremstår som ganske alminnelige og veltilpassede personer, uten trekk som umid-

delbart kan virke formildende ved tildeling av straff.  Heroinsmugleren og mannen som ranet 

kiosken er noe ”heldigere” i så måte. Heroinsmugleren var mangeårig rusavhengig og kunne 

lett oppfattes som behandlingstrengende, og filmen om kioskranet skapte tvil om ranet ble 

begått for å betale narkotikagjeld. Dette kan umiddelbart ha virket som en formildende 

omstendighet på noen av fokusgruppedeltakerne, og så har de endret oppfatning om dette i 

løpet av diskusjonen. 

De foreløpige analysene tyder på at diskusjonene om straff har virket harmoniserende i 

den forstand at kvinner og menns forlag til straff er mer like etter diskusjonene enn de var 

umiddelbart før. – Et viktig hovedinntrykk er imidlertid at fokusgruppedeltakernes opprin-

nelige forslag til straff er ganske robust. 
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Kapittel 6: Likebehandling og forslag til straff 

 

Likebehandling er et ideal som henger høyt på strafferettens område. Loke og Tor, Kong 

Salamo og Jørgen Hattemaker skal stille likt. Derfor er Justitia utstyrt med bind foran øynene. 

Hun bør ikke se den som er tiltalt og skal straffes. I den blindede fru Justitia ligger det 

naturligvis en viktig menneskelig erkjennelse. Vi vet intuitivt at vi kan komme til å gjøre 

forskjell hvis vi kjenner tiltalte. Derfor er den ideale dommer, Justitia, blind. 

Undersøkelsene som er gjennomført i dette prosjektet gjør det ikke mulig å finne ut om 

våre domstoler eller andre deler av rettssystemet faktisk bryter normen om likebe-handling og 

gjør forskjell på folk. Derimot kan vi på bakgrunn av undersøkelsen vite ganske sikkert om de 

som har besvart spørreskjemaet i postsurveyen tildeler straff på en måte som er forenlig med 

prinsippet om likebehandling eller ikke.  

Idealet om likebehandling gjelder imidlertid ikke alle typer forskjeller som det kan være 

mellom de som skal straffes. For at forskjeller legitimt skal kunne tas hensyn til, må 

forskjellen ha relevans for den skyldighet til straff, som tiltalte fortjener. Stor eller små føtter, 

lyst eller svart hår, brune eller blå øyne er ikke blant forskjeller som det er legitimt å ta 

hensyn til fordi det er umulig å knytte slike trekk til skyld. Personers kjønn, om personen som 

har utført en handling er mann eller kvinne, er det heller ikke legitimt å ta hensyn til. I 

strafferetten skal det legges til grunn at kvinner og menn er fullstendig like. Skylden skal 

verken reduseres eller økes med utgangspunkt i gjerningspersonens kjønn. Det samme gjelder 

personers etniske tilhørighet, eller om gjerningspersonen kan klassifiseres som innvandret til 

Norge eller må oppfattes som rotekte norsk. Slike personkjennetegn skal ikke spille noen rolle 

ved vurdering av skyld for en straffbar handling som er utført, så lenge det ikke dreier seg om 

rettsvillfarelse. 

Samtidig finnes det lang tradisjon også i norsk strafferett for at det er legitimt å ta hensyn 

til gjerningspersoners tidligere vandel. Den som har begått kriminalitet og blitt straffet for det, 

kan legitimt straffes hardere neste gang. En begrunnelse som ofte gis for dette er at den som 

blir straffet, har blitt kraftig minnet om plikten til å avstå fra kriminelle handlinger – av 

hensyn til andre borgere. Å fortsette å begå kriminalitet etter en slik påminnelse, gjør at 

gjerningspersonens skyldighet til straff øker. Derfor anses det som legitimt å øke straffen ved 

neste forgåelse. Lovhjemmelen for at dette som hovedregel er legitimt finnes både i en 

generell bestemmelse i strl § 61 og i straffebes-temmelser for spesielle handlinger. 

Det er ikke enkelt å finne ut om folk som verken er jurister eller kan forutsettes å ha 

kjennskap til strafferettslige prinsipper, er mer eller mindre enige i dem. Man kan ikke spørre 
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folk direkte om forskjellsbehandling, for da vil mer eller mindre alle gi de svar som de ”vet” 

at det forventes at de skal gi. Derfor valgte vi en annen fremgangsmåte. I hver av de seks 

sakene som inngikk i spørreskjemaet som ble sendt ut i posten, ble opplysninger om 

gjerningspersonen systematisk variert slik at vi får belyst enkelte sider ved likebehandling, 

uten å spørre direkte. Opplegget konkretiseres ytterligere nedenfor. 

 

 

Spiller kjønn og etnisitet noen rolle for straffen? 
 

Saken om smugling av heroin inn i Norge er den eneste der vi forsøker å belyse om 

smuglerens kjønn har noen betydning for den straff som folk selv vil gi smugleren. Dette 

finner vi ut ved at smugleren er en kvinne som heter Lise i halvparten av spørreskjemaene, 

mens smugleren er en mann som heter Anders i den andre halvparten av spørreskjemaene. For 

øvrig er fremstillingen av saken om heroinsmugling identisk i alle spørreskjema. Hver 

respondent foreslår altså enten straff for Lise eller for Anders, uten å vite at det finnes andre 

respondenter der smuglerens kjønn og navn veksler. Fordi det er helt tilfeldig hvilke 

respondenter som har fått de forskjellige spørreskjemaene, kan vi sammenligne straffene som 

blir foreslått for Anders og for Lise og se om de er like eller forskjellige. 

Vi har benyttet nøyaktig samme fremgangsmåte for å undersøke om etnisk tilhørighet, 

eller om det å være innvandret til Norge, har noen betydning for den straff de som besvarte 

postsurveyen selv ønsker å gi i to saker, saken om partnervold og voldtekt. I saken om 

partnervold finnes det to hovedvarianter av spørreskjemaet. I den ene skjemavarianten heter 

gjerningsmannen Bjørn, i den andre Kemal, og det fortelles at han kommer fra Pakistan og 

har bodd i Norge i 10 år. I saken om voldtekt finnes det også to hovedvarianter. I den ene 

halvdelen av spørreskjemaene heter gjerningspersonen Martin, i den andre halvdelen heter 

han Mustafa, og han kommer fra Tyrkia og har bodd 10 år i Norge. 

Vi bruker to indikatorer for å undersøke om kjønn og etnisitet har betydning for hvilken 

straff som blir foreslått, bruk av ubetinget fengsel og median straffverdi basert på samme 

straffeskala som foran. Diagram 6.1 viser at det ikke er noen forskjell mellom Lise og Anders 

når det gjelder bruk av ubetinget fengsel for heroinsmugling. Likhet i straff for de to bekreftes 

av diagram 6.2 som viser median straffverdi. Det er forbløffende stor likhet i forslag til straff 

for Anders og Lise når man husker at det er fullstendig forskjellige personer som har foreslått  
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Diagram 6.1: Prosentandel av respondentene i postsurveyen som selv ville gitt 

gjerningspersonen ubetinget fengsel  (foreslått straff) – betinget av tiltaltes kjønn 

(Heroinsmugling) og av tiltaltes etniske bakgrunn (Partnervold og Voldtekt). Veide tall. 
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Diagram 6.2: Straffverdi (median) som respondentene i postsurveyen selv ville gitt 

gjerningspersonen (foreslått straff) – betinget av tiltaltes kjønn (Heroinsmugling) og av 

tiltaltes etniske bakgrunn (Partnervold og Voldtekt). Veide tall. 
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straff for de to. Smuglerens kjønn har altså ingen betydning for hvilken straff respondentene 

ønsker å gi. 

Når det derimot gjelder betydningen av etnisitet i forhold til straff, viser diagram 6.1 at en 

litt høyere andel ønsker å gi Kemal og Mustafa ubetinget fengsel enn Bjørn og Martin ville 

fått i nøyaktig samme saker. Forskjellene er imidlertid små
15

, selv om de er statistisk signifi-

kante, og diagram 6.2 bekrefter at tilsvarende forskjeller kommer fram dersom straffverdien 

legges til grunn. Den blir rimeligvis litt høyere når noen flere foreslår ubetinget fengsel som 

straff.  

I lys av dette kan ikke de som har besvart postsurveyen erklæres som fullstendig blindet, 

som Justitia, selv om likestillingen ser ut til å være fullstendig i orden når det gjelder kjønn, 

men mindre fremtredende i forhold til personer med innvandrerbakgrunn.  

 

 

Hvilken betydning har tilbakefall for foreslått straff? 

Fremgangsmåten vår for å undersøke hvilken betydning det å være tidligere straffet har 

for fastsetting av straff i ny sak, var i prinsippet den samme som ovenfor. I samtlige av de 

seks sakene i spørreskjemaet hadde vi noen varianter der tiltalte var en tidligere ustraffet 

person, mens han i andre varianter hadde vært straffet før, mens alle andre opplysninger var 

like. Det gir mulighet for å sammenligne de straffer som blir foreslått for tidligere ustraffede 

personer med straffer for de som har tilbakefall. Diagram 6.3 viser prosentandel av respon-

denter i postsurveyen som selv ville gitt tiltalte ubetinget fengsel. 

Med unntak for saken om bankunderslag, vil en litt høyere andel av respondentene gi 

ubetinget fengsel til tiltalte med tilbakefall enn til en ustraffet person. Forskjellene er imid-

lertid små, og bare i saken om partnervold, gatevold og heroinsmugling er forskjellen statis-

tisk signifikant. I saken om voldtekt, bankunderslag og kioskran kan forskjellen skyldes nor-

male utvalgsvariasjoner. I saken om bankunderslag hadde ikke gjerningspersonen vært for-

melt straffet tidligere, men hadde fått en advarsel av sin arbeidsgiver. Dette bidrar trolig til å 

forklare at utfallet i denne saken skiller seg fra de øvrige sakene. 

Om man legger median straffverdi til grunn for sammenligning av straff som responden-

tene ville gitt de ustraffede versus tidligere straffede gjerningspersoner, blir de nevnte 

forskjeller bekreftet, jfr. diagram 6.4. Her er det også en tydeligere forskjell i retning av stren- 

 

                                                 
15

 Korrelasjonskoeffisienten Phi = 0,108 for partnervold og 0,083 for voldtekt. 
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Diagram 6.3: Prosentandel av respondentene i postsurveyen som selv ville gitt tiltalte 

ubetinget fengsel i de seks sakene, avhengig av hvor vidt gjerningspersonen var tidligere 

ustraffet eller hadde tilbakefall. 
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Diagram 6.4: Straffverdi (median) for straff som respondentene i postsurveyen selv  

ville gitt tiltalte i de seks sakene, avhengig av hvor vidt gjerningspersonen var tidligere 

ustraffet eller hadde tilbakefall. 
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gere straff for de som har tilbakefall enn for de ustraffede, også i voldtektssaken og saken om 

bankunderslag, men ikke i saken om kioskran. 

Det ser altså ut til at folk i noen grad deler den oppfatning at tilbakefall til ny kriminalitet 

kan gjøre det legitimt å straffe strengere. Forskjellene som kommer fram i diagram 6.3 og 6.4 

er imidlertid så små at det neppe er dekning for å hevde at folk gir støtte til den generelle 

hovedregel i strl § 61 at gjentakelse av en straffbarhandling av samme art som den som tid-

ligere er begått, skal medføre at maksimumsstraffen skal fordobles. Den strafføkning respon-

dentene har forslått i de konkrete sakene, er  langt mindre enn det en dobling av strafferam-

men skulle synes å indikere.  

For voldtekt sier strl § 195 at strafferammen heves fra 10 til 21 år ved gjentakelse av 

voldtekt. I voldtektssaken som ble beskrevet i spørreskjemaet, var det ikke to, men fire 

varianter i beskrivelsene av gjerningsmannens kriminelle fortid. I like mange skjema var gjer-

ningsmannen enten ustraffet, eller tidligere straffet 1 gang for tyveri, for krenkelse av blu-

ferdighet (for eksempel blotting) eller for voldtekt. Derved blir det også mulig å undersøke 

direkte hvilken betydning folk tillegger tidligere forbrytelser, inklusive voldtekt. En slik 

undersøkelse viser at prosentandelen som selv vil gi utbetinget fengsel for voldtektshandlin-

gen som beskrives i spørreskjemaet, endres lite (og ikke statistisk signifikant) av kjennskap til 

tidligere kriminalitet. 74 % vil gi den tidligere ustraffede gjerningspersonen ubetinget fengsel, 

78 % vil gi samme straff når han har blitt straffet 1 gang før for tyveri, og 82 % hvis den 

tidligere handlingen var krenkelse av bluferdighet eller voldtekt. Diagram 6.5 viser derimot en 

klart høyere median straffverdi når tiltalte tidligere var straffet 1 gang for voldtekt. Dette  

 

Diagram 6.5: Straffverdi (median) for straff som respondentene i postsurveyen 

 selv ville gitt gjerningsmannen, betinget av tidligere straff for 1 tilfelle av tyveri, 

 krenkelse av bluferdighet eller voldtekt. Veide tall. 
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skyldes i stor grad at respondentene foreslår lengre ubetinget fengselsstraff når gjerningsper-

sonen er straffet en gang tidligere for voldtekt. Igjen er det sammenfall mellom responden-

tenes forslag til straff i de konkrete sakene og generelle prinsipper ved utmåling av straff. Den 

forhøyde straffen som respondentene foreslår for gjerningsmannen som er straffet for voldtekt 

en gang før (medianverdien 24,59) tilsvarer ganske presis den straff som dommerne i begge 

tingretter fastsatte, 3 – 3 år og 5 måneder, for denne saksvarianten. Også for tilbakefall fra 

annen kriminalitet enn voldtekt er det godt samsvar mellom det straffetillegget som respon-

dentene for tilbakefall og det tillegget dommerpanelene fastsatte. Dette gjelder også de andre 

sakene, jfr. diagram 6.4. 

 

Konklusjon 

Prinsippet om likebehandling ved utmåling av straff har utvilsomt bred og alminnelig 

oppslutning i befolkningen, krystallklart når det gjelder kjønn, men mindre klart i forhold til 

personer med bakgrunn som innvandrere i Norge. Overfor de sistnevnte er det en svak 

tendens til diskriminering. 

Prinsippet om at personer som fortsetter å begå kriminalitet etter å ha blitt straffet 

fortjener litt strengere straff enn en ustraffet person, har også oppslutning i befolkningen, 

inklusive at personer som begår voldtekt på nytt, kan straffes vesentlig hardere. Prosent-

andelen som selv ville gitt ubetinget fengsel er klart lavere enn faktisk straffenivå for sakene. 

Men medianverdien for de reaksjoner som respondentene selv ville gitt personer med 

tilbakefall, faller i det alt vesentlige godt sammen med det som i følge dommerpanelene er 

straffenivået for sakene. 
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Vedlegg 1 

 
 
           Skjema 1 
 

 

 

 
 
SPØRRESKJEMA: Hvordan vil du dømme? 
 
 
 
 

A. Jeg har trukket nummer:    
 
 
 
B. Kryss av for ditt kjønn: 
         

       Kvinne 
 
       Mann 

 
 
 
 
På de følgende sider er 6 saker beskrevet ganske kort. Vi ber deg om å forsøke 
å være dommer: Hvilken straff synes du umiddelbart skal gis i disse sakene? 
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Veiledning til utfylling av skjemaet 
 

På de to neste sidene beskrives forskjellige former for straff som kan brukes i de 
6 sakene som blir beskrevet i skjemaet. Vær vennlig å lese om de ulike formene 
for straff slik at du vet hvordan du kan ”dømme” i sakene. 
 
På side 5 kommer den første saken som du skal ”dømme” i. Les saken og sett et 
kryss på side 6 i den første loddrette kolonnen ved den dom som du tror ville bli 
avsagt ved en domstol. Du kan sette maksimalt 2 kryss i denne kolonnen, men 
det er nok med ett kryss. 
 
I den andre loddrette kolonnen skal du sette maksimalt 2 kryss for den dom som 
du selv ville avsi hvis du skulle bestemme. Også i denne kolonnen er det nok 
med ett kryss. 
 
I den tredje loddrette kolonnen skal du sette maksimalt 2 kryss for den dom som 
du tror at folk flest ville avsi. Også i denne kolonnen er det nok med ett kryss. 
 
 

 

 
Sett et tydelig kryss 

 

 

Hvis du har plassert et kryss på 
feil sted, skraverer du det 
feilplasserte krysset og setter 
nytt kryss i riktig ”boks”. 

 
         
 

 

 
Gå deretter gjennom resten av sakene og kryss av på tilsvarende måte. 
 
Det er viktig at du besvarer de tre spørsmålene for hver av de 6 sakene. 
 
Når skjemaet er fylt ut, legger du det i svarkonvolutten, limer den igjen og legger 
den i boksen. 
 
Besvarelsen din er anonym, men husk å skrive ditt nummer på første side før du 
legger skjemaet i konvolutten. 

X 

X  
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Oversikt over former for straff 
 

Bot 

En som får bot som straff skal betale et beløp til statskassen. Når botens størrelse blir 

fastsatt, blir det tatt hensyn til gjerningspersonens evne til å betale. 

 

Konfliktråd 

Politiet kan overføre saker som egner seg for megling til konfliktrådet, hvis offer og gjernings-

person er enige i det. Der vil offer og gjerningsperson møte sammen med en megler. Et 

viktig formål med konfliktrådet er at offeret skal få mulighet til å gi uttrykk for sinne, angst, 

irritasjon, frustrasjon og andre følelser som kan være forbundet med å bli utsatt for 

kriminalitet. En megling resulterer ofte i avtale mellom partene, og gjerningspersonen må ofte 

betale en erstatning eller gjøre opp for seg på annen måte. 

 

Samfunnsstraff 

Når en domstol dømmer noen til samfunnsstraff, har den dømte gått med på å utføre 

ulønnet, samfunnsnyttig arbeid i sin fritid et bestemt antall timer i løpet av et tidsrom. 

Arbeidet foregår enten i offentlig eller offentlig understøttet virksomhet som skoler, 

asylmottak, kirker og fritidsklubber, i private eller ideelle organisasjoner som idrettslag og 

velforeninger. Arbeidet er av en slik type at det ikke ville blitt utført av lønnet arbeidskraft. 

Innholdet i det arbeidet som skal utføres, bestemmes av Kriminalomsorgen som også skal 

påse at arbeidet blir utført, og at andre vilkår blir overholdt. Hvis den dømte begår ny 

kriminalitet i gjennomføringstiden, ikke utfører det arbeid som han eller hun er pålagt, eller 

bryter andre viktige vilkår, skal den dømte sone en fengselsstraff som domstolen har 

bestemt. 

 

Ubetinget fengselsstraff 

Den som dømmes til ubetinget fengsel, blir satt inn i fengsel så lenge som retten har 

bestemt. Lengden kan variere fra 14 dager til mange år, avhengig av hva personen blir dømt 

for. 

 

Elektronisk fotlenke 

En som er dømt til en kortere ubetinget fengsel kan få tillatelse til å sone straffe hjemme. 

Den dømte har da en fastmontert elektronisk fotlenke og må oppholde seg inne i egen bolig. 

Den dømte kan få tillatelse av Kriminalomsorgen til å være borte fra boligen i et bestemt 
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tidsrom, for eksempel for å arbeide eller ta utdanning. Hvis den dømte forlater boligen når 

det ikke er tillatt, vil en vaktsentral bli varslet automatisk, og den dømte blir oppsøkt. Hvis den 

dømte bryter reglene for å sone med fotlenke, skal resten av fengselsstraffen sones i 

fengsel. 

 

Betinget fengselsstraff 

En domstol kan bestemme at en fengselsdom ikke skal settes i verk med mindre den dømte 

begår ny kriminalitet i løpet av en prøvetid som vanligvis er 2 år. Det kalles en betinget 

fengselsstraff fordi den dømte på visse vilkår kan slippe å sone straffen. I tillegg til å ikke 

begå kriminalitet kan retten bestemme at den dømte skal ta behandling for alkohol- eller 

andre rusproblemer, skal ta arbeid eller utdanning, eller betale erstatning eller oppreisning til 

offeret og møte regelmessig hos Kriminalomsorg i frihet. Om slike vilkår blir brutt og den 

dømte begår ny kriminalitet, kan den dømte bli satt i fengsel for å sone fengselsstraffen. 

 

Behandling av gjerningsmannen 

Behandlingen kan bestå av forskjellige tiltak som har til formål å hjelpe gjerningsmannen til å 

ikke å begå kriminalitet. Det kan for eksempel være behandling for problemer med alkohol 

eller narkotika, kurs i å håndtere konflikter uten å bruke vold, samt tilbud om utdanning og 

arbeid. 

 

Økonomisk kompensasjon til offeret 

Den består i at gjerningspersonen betaler et beløp til offeret som godtgjøring for den 

krenkelsen som han har påført offerets frihet, ære eller som person. Kompensasjonen er ikke 

ment som økonomisk erstatning for ting som han har ødelagt, men som godtgjørelse for 

selve krenkelsen av offeret. 
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Sak 1 
 
 
Bjørn og Anne er gift og har bodd sammen i 6 år. De har ei datter på 4 år. Ekteskapet 
deres har fungert dårlig det siste året, og de krangler oftere og oftere. 
 
Bjørn og Anne blir enige om å snakke ut om problemene. De setter av ei helg, og 
skaffer barnevakt for å være alene sammen. Men allerede fredag kveld blir de 
uvenner, og det utvikler seg til en voldsom krangel. Bjørn forlater leiligheten i sinne og 
går sammen med noen venner ut på byen. 
 
Anne er lei seg for at kvelden utviklet seg slik, men ønsker ikke å sitte alene hjemme. 
Derfor forlater hun leiligheten for å være sammen med noen venner. 
 
I løpet av kvelden angrer Bjørn at de har forspilt muligheten til å få snakket ut. Han 
ringer hjem flere ganger, men Anne er ikke hjemme. Bjørn forsøker også å ringe 
Annes mobiltelefon, men den blir ikke besvart, og Anne ringer ikke tilbake. 
 
Bjørn drar tilbake til leiligheten ca. kl. 1 om natten. Da klokka er nesten 2, kommer 
Anne hjem. Bjørn vil vite hvor Anne har vært. Hun sier: ”Jeg gidder ikke snakke med 
deg nå.”  Men Bjørn vil snakke ut og vil vite hvor Anne har vært. Hun svarer ikke på 
Bjørns spørsmål og ønsker ikke å snakke med ham. 
 
Bjørn blir sjalu fordi Anne ikke vil snakke om kveldens forløp. Dessuten er Bjørn sur 
for at Anne tilsynelatende ikke er villig til å forsøke å snakke ut om problemene de 
har. Da Anne stadig ikke vil svare på Bjørns spørsmål, begynner han å beskylde 
Anne for utroskap. Anne blir rasende, og de krangler høylydt og beskylder hverandre 
gjensidig for utroskap. Bjørn blir mer og mer opphisset. På et tidspunkt sier Anne at 
det nok er bedre at de skilles. Bjørn blir nå så sint at han slår Anne hardt i brystet. 
Hun faller, og Bjørn sparker Anne to ganger i ryggen. Anne forsøker å verge seg med 
hendene, men Bjørn sparker Anne igjen, dels i siden og dels over hendene, og han 
gir Anne et slag med knyttet neve i bakhodet. Anne kommer seg på bena og roper at 
er det definitivt slutt. Så løper Anne ut av leiligheten. Hun drar til legevakten der hun 
blir undersøkt og røntgenfotografert. Anne har blåmerker på brystet og på ryggen og 
har vondt i nakken, ryggen, ribbenene og nyrene i 4-5 dager. Anne har dessuten 
brukket to fingrer på høyre hånd. Hun søker straks om separasjon, og paret blir skilt 
senere. 
 
Bjørn er 24 år og har bodd hele sitt liv i en by i Trøndelag og har en alminnelig 
familiemessig bakgrunn og fast arbeid. Han er ikke tidligere straffet. 
 

Kryss av for straff på neste side. 
Du kan ikke sette mer enn to kryss i hver kolonne. 
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Hva tror du straffen 

ville bli ved en 
domstol? 

Hva synes du selv at 
straffen skal være? 

Hva tror du at folk flest 
synes at straffen skal 

være? 

 Ingen straff     

 
 Bot 

   

 Opp til 1 måneds nettolønn    

 Mellom 2 og 5 måneders nettolønn    

 6 måneders nettolønn eller mer    

 
 Betinget fengsel 

   

 Under 2 måneder     

 2 måneder → 5 måneder    

 6 måneder → 11måneder    

 1 år  → 1 år og 11måneder     

 2 år  → 2 år og 11måneder    

 3 år  →  4 år og 11måneder    

 5 år  eller mer     

 
 Konfliktråd  

 
 

 
 

 
 

 
 Samfunnsstraff 

   

 Under 50 timer     

 50 - 150 timer     

 Over 150 timer     

 
Elektronisk fotlenke 

   

Under 2 måneder    

Fra 2 til 3 måneder     

Over 3 måneder    

 
 Ubetinget fengsel 

   

 Under 2 måneder     

 2 måneder → 5 måneder    

 6 måneder → 11måneder    

 1 år → 1 år og 11måneder    

 2 år  → 2 år og 11måneder    

 3 år  →  4 år og 11måneder    

 5 år eller mer     

 
Behandling av gjerningsmannen 

   

Under 2 måneder    

Mellom 2 måneder og 1 år    

Over 1 år    

  
Økonomisk kompensasjon til offeret: 

   

 Under 50.000 kr.    

 50.000 → 100.000 kr.     

Over 100.000 kr    
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Sak 2 
 
 
 
Anders har fått et tilbud om å tjene 20.000 kr. Han skal reise til Madrid i Spania og 
hente et parti heroin til Danmark. Anders har store økonomiske problemer. 
 
Han hadde en dag fortalt en som selger narkotika og som han kjente litt, at han var 
helt på felgen fordi han ikke hadde penger. Litt senere hadde denne 
narkotikaselgeren henvendt seg til ham og sagt at han hadde en jobb som kunne 
skaffe Anders 20.000 kr. 
 
Anders syntes at det lød som lett tjente penger, og med åpne grenser over alt, tenkte 
Anders at det sikkert ikke ville være mye kontroll. 
 
Anders henter heroinen på en bar i sentrum av Madrid. Han hadde fått med seg en 
pengeseddel som var revet av på midten. Beskjeden var at han skulle vise denne til 
en mann som ville ha den andre halvdelen. Anders har aldri møtt denne mannen før, 
men de to pengeseddelbitene passer sammen, og Anders får utlevert heroinen. På 
hotellværelset sjekker han at det virkelig er heroin han har fått utlevert. Neste dag tar 
han fly tilbake til Oslo lufthavn, Gardermoen. Heroinen er pakket i 4 små poser, til 
sammen 250 gram. Dette svarer til omtrent 2500 brukerdoser. Før Anders reiste til 
Madrid, lagde han et hulrom i et par gamle sko og la en såle over. Han har lagt to 
heroinposer i hver sko og har skoene på under hele turen hjem. 
 
Når Anders har fått bagasjen sin i ankomsthallen på Gardermoen, går han gjennom 
grønn sone, for de som ikke har noe å fortolle. Han er spent, og en av tollerne fatter 
mistanke til ham fordi han virker nervøs, og fordi stoffet i skoene gjør at Anders har 
en litt påfallende måte å gå på. Tolleren vinker ham inn til kontroll. Tolleren 
gjennomsøker kofferten til Anders, men tolleren finner ikke noe. Anders svetter og er 
nervøs. Tolleren ber Anders om jakke og sko. Dermed finner tolleren de 4 posene 
med heroin i skoene, og Anders blir pågrepet av politiet. 
 
 
Anders er 34 år gammel og er oppvokst i Oslo. Han er stoffmisbruker og har vært det 
i mange år. Anders er ikke tidligere straffet.  

 
 

Kryss av for straff på neste side. 
Du kan ikke sette mer enn to kryss i hver kolonne. 
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Hva tror du straffen 

ville bli ved en 
domstol? 

Hva synes du selv at 
straffen skal være? 

 

Hva tror du at folk flest 
synes at straffen skal 

være? 

 Ingen straff     

 
 Bot 

   

 Opp til 1 måneds nettolønn    

 Mellom 2 og 5 måneders nettolønn    

 6 måneders nettolønn eller mer    

 
 Betinget fengsel 

   

 Under 2 måneder     

 2 måneder → 5 måneder    

 6 måneder → 11måneder    

 1 år  → 1 år og 11måneder     

 2 år  → 2 år og 11måneder    

 3 år  →  4 år og 11måneder    

 5 år  eller mer     

 
 Konfliktråd  

 
 

 
 

 
 

 
 Samfunnsstraff 

   

 Under 50 timer     

 50 - 150 timer     

 Over 150 timer     

 
Elektronisk fotlenke 

   

Under 2 måneder    

Fra 2 til 3 måneder     

Over 3 måneder    

 
 Ubetinget fengsel 

   

 Under 2 måneder     

 2 måneder → 5 måneder    

 6 måneder → 11måneder    

 1 år → 1 år og 11måneder    

 2 år  → 2 år og 11måneder    

 3 år  →  4 år og 11måneder    

 5 år eller mer     

 
Behandling av gjerningsmannen 

   

Under 2 måneder    

Mellom 2 måneder og 1 år    

Over 1 år    

  
Økonomisk kompensasjon til offeret: 

   

 Under 50.000 kr.    

 50.000 → 100.000 kr.     

Over 100.000 kr    
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Sak 3 
 
 
 
Litt etter kl 18 en tirsdags ettermiddag gikk Lars inn i en kiosk. Bortsett fra øynene var 
hele ansiktet hans dekket av ”finlandshetten” han hadde på seg. Ekspeditøren i 
kiosken var alene i forretningen. Da Lars nådde fram til disken, trakk han frem en 
brødkniv som han holdt truende mot ekspeditøren. 
 
”Jeg vil ha pengene!” ropte Lars. Men ekspeditøren reagerte ikke straks, og Lars løp 
derfor bak disken og holdt kniven opp foran ekspeditøren. ”Lukk opp kassen – hit 
med pengene!” ropte Lars og skubbet ekspeditøren opp mot disken. Han åpnet 
kassaapparatet, som bare inneholdt 2000 kr i sedler og noen mynter. Lars grep 
sedlene med den ene hånden, og samtidig med at han holdt kniven truende frem med 
den andre, sa han: ”Jeg vil ha mer penger! Hvor er resten av pengene?” 
 
Ekspeditøren forklarte at resten av dagens omsetning lå i et pengeskap i bakrommet, 
men ekspeditøren sa han ikke hadde koden. Lars grep fatt i ekspeditørens overarm 
mens han stadig holdt kniven i sin høyre hånd. Han tvang ekspeditøren inn i 
bakrommet der pengeskapet sto. Det var boltet fast i gulvet og hadde en smal sprekk 
til å dytte inn penger. Det hadde et tastatur og et display til inntasting av kode. Lars 
holdt kniven rettet mot ekspeditøren og ropte: ”Koden!” – ”Jeg kjenner den ikke,” sa 
ekspeditøren på nytt. Lars gikk et skritt nærmere ekspeditøren og holdt kniven rettet 
mot ekspeditøren. ”Koden!” ropte han på ny. 
 
Da tastet ekspeditøren inn koden og åpnet pengeskapet. Lars grep en bunt 
pengesedler og en pose med mynter og løp ut av kiosken. Det samlede utbyttet av 
ranet var 16.500 kr. 
 
Lars er 28 år gammel. Han er oppvokst i en by nordpå under normale 
familiemes-sige forhold og arbeider som servicemedarbeider i en 
bilutstillingshall. Lars bruker nå og da kokain og amfetamin. Han er ikke tidligere 
straffet. 
 
 

Kryss av for straff på neste side. 
Du kan ikke sette mer enn to kryss i hver kolonne. 
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Hva tror du straffen 

ville bli ved en 
domstol? 

Hva synes du selv at 
straffen skal være? 

 

Hva tror du at folk flest 
synes at straffen skal 

være? 

 Ingen straff     

 
 Bot 

   

 Opp til 1 måneds nettolønn    

 Mellom 2 og 5 måneders nettolønn    

 6 måneders nettolønn eller mer    

 
 Betinget fengsel 

   

 Under 2 måneder     

 2 måneder → 5 måneder    

 6 måneder → 11måneder    

 1 år  → 1 år og 11måneder     

 2 år  → 2 år og 11måneder    

 3 år  →  4 år og 11måneder    

 5 år  eller mer     

 
 Konfliktråd  

 
 

 
 

 
 

 
 Samfunnsstraff 

   

 Under 50 timer     

 50 - 150 timer     

 Over 150 timer     

 
Elektronisk fotlenke 

   

Under 2 måneder    

Fra 2 til 3 måneder     

Over 3 måneder    

 
 Ubetinget fengsel 

   

 Under 2 måneder     

 2 måneder → 5 måneder    

 6 måneder → 11måneder    

 1 år → 1 år og 11måneder    

 2 år  → 2 år og 11måneder    

 3 år  →  4 år og 11måneder    

 5 år eller mer     

 
Behandling av gjerningsmannen 

   

Under 2 måneder    

Mellom 2 måneder og 1 år    

Over 1 år    

  
Økonomisk kompensasjon til offeret: 

   

 Under 50.000 kr.    

 50.000 → 100.000 kr.     

Over 100.000 kr    
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Sak 4 
 
 
Heidi og Martin som ikke kjenner hverandre, arbeider i samme firma. De møtes på et 
firmakurs som blir holdt en fredag og lørdag på et hotell. Etter middag fredag kveld 
danser de et par danser sammen og avtaler å ta en drink i en bar på hotellet når 
musikken slutten ved 2-tiden. 
 
Baren var imidlertid stengt, og de går mot hotellrommene der de bor på hver sin 
etasje. På vei opp spør Martin Heidi om han ikke kan gi henne en klem. Heidi sier ja, 
og de gir hverandre en klem. Da de skal til å gå videre, inviterer Martin Heidi på en øl 
på rommet. Hun sier ja takk, og de går sammen til Martins rom. 
 
Heidi setter seg i en kurvstol på rommet, og Martin setter seg på sengen. Stemningen 
er god, de småprater om arbeidet og drikker et par øl. Da Martin kommer tilbake etter 
et toalettbesøk, går han bort til Heidi, lener seg over henne, og begynner å kysse 
henne. Heidi sier at det vil hun ikke. Hun tar tak i hendene hans og forsøker å dytte 
dem vekk. Men Martin ignorerer hennes avvisning. Han trekker blusen hennes opp, 
åpner BHen hennes og rører ved og kysser brystene hennes. Heidi reiser seg og sier 
at hun vil gå, men Martin griper fatt i henne og trekker henne til sengen. 
 
Heidi protesterer og sier at Martin skal la henne gå. Martin overhører protestene og 
trekker Heidis bukser, truse og bluse av henne. Han presser henne ned på sengen og 
legger seg oppå henne og holder henne fast. Samtidig får han av seg sine egne 
bukser, presser seg inn i Heidi, og gjennomfører et kort vaginalt samleie. Etter å ha 
fått utløsning trekker han seg ut og reiser seg fra sengen. Heidi løper ut på toalettet, 
tørker seg hurtig med et håndkle og tar på seg bukser og bluse. Hun samler resten av 
tøyet sitt og forlater straks Martins rom. 
 
Tidlig lørdag morgen ringer Heidi til søsteren sin og forteller hva som har skjedd. 
Søsteren bringer Heidi til voldtektssenteret på sykehuset, der Heidi blir undersøkt. De 
finner ingen fysiske skader, men Heidi er sjokkert, svært lei seg og engstelig. 
Onsdag, 4 dager etter at voldtekten fant sted, anmeldte Heidi saken til politiet. 
 
Martin er 28 år gammel og har bodd hele sitt liv i en by på Nordvestlandet.  Han 
er ikke tidligere straffet.  
 
 
 

Kryss av for straff på neste side. 
Du kan ikke sette mer enn to kryss i hver kolonne. 
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Hva tror du straffen 

ville bli ved en 
domstol? 

Hva synes du selv at 
straffen skal være? 

 

Hva tror du at folk flest 
synes at straffen skal 

være? 

 Ingen straff     

 
 Bot 

   

 Opp til 1 måneds nettolønn    

 Mellom 2 og 5 måneders nettolønn    

 6 måneders nettolønn eller mer    

 
 Betinget fengsel 

   

 Under 2 måneder     

 2 måneder → 5 måneder    

 6 måneder → 11måneder    

 1 år  → 1 år og 11måneder     

 2 år  → 2 år og 11måneder    

 3 år  →  4 år og 11måneder    

 5 år  eller mer     

 
 Konfliktråd  

 
 

 
 

 
 

 
 Samfunnsstraff 

   

 Under 50 timer     

 50 - 150 timer     

 Over 150 timer     

 
Elektronisk fotlenke 

   

Under 2 måneder    

Fra 2 til 3 måneder     

Over 3 måneder    

 
 Ubetinget fengsel 

   

 Under 2 måneder     

 2 måneder → 5 måneder    

 6 måneder → 11måneder    

 1 år → 1 år og 11måneder    

 2 år  → 2 år og 11måneder    

 3 år  →  4 år og 11måneder    

 5 år eller mer     

 
Behandling av gjerningsmannen 

   

Under 2 måneder    

Mellom 2 måneder og 1 år    

Over 1 år    

  
Økonomisk kompensasjon til offeret: 

   

 Under 50.000 kr.    

 50.000 → 100.000 kr.     

Over 100.000 kr    
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Sak 5 
 
 
39 år gamle Elin er bankutdannet og har vært ansatt i en stor bank i 15 år. Hun ble 
også forfremmet til å bli en særlig betrodd medarbeider og fikk en rekke 
lederoppgaver. De siste 10 år var hun rådgiver for privatkunder, særlig i forhold til 
eldre mennesker som hadde private formuer. Mange av de bankkundene Elin har gitt 
råd til, har hun opparbeidet et særlig kjennskap til gjennom mange år, slik at disse 
kundene har hatt stor tillit til hennes rådgivning. 
 
I en 2-årsperiode fra mai 2006 til juni 2008 svindlet Elin sin egen bank ved å opprette 
13 fiktive bankkontoer som hun selv hevet penger fra, til sammen 28 millioner kroner. 
Disse pengene ble brukt til aksjeinvesteringer som ble gjort via en annen bank. 
Banken led et tap på ca. 5 millioner kr, resten av beløpet fantes i verdien av aksjene 
som Elin hadde. 
 
Dessuten hadde Elin som rådgiver for en privatkunde, Elna Nilsen (82 år), begått et 
særlig grovt underslag. I 7 tilfeller i perioden januar 2001 til mai 2003 hadde Elin 
hevet til sammen knapt en halv million kr fra Elna Nilsens konto og brukt opp 
pengene. 
 
Som rådgiver for en annen kunde, sosialrådgiver Kirsten Pedersen, begikk Elin også 
særlig grovt underslag. Fra august 2003 til oktober 2005, til sammen 12 ganger, 
hevet Elin 350.000 kr fra Pedersens konto og brukte opp pengene. 
 
Til sammen 5 ganger fra mai 2005 til mai 2008 hevet Elin gebyrer på til sammen 
40.000 kr fra forskjellige kundekontoer og brukte pengene. Gebyrene skulle vært satt 
inn på bankens egen gebyrkonto. 
 
Elin er ikke tidligere straffet. Hun har gode personlige forhold, idet hun har bodd 
sammen med sin mann i 18 år og deres 3 barn i eget hus i Stavanger. Hun har god 
helse  og ingen misbruksproblemer. 

 
 

Kryss av for straff på neste side. 
Du kan ikke sette mer enn to kryss i hver kolonne. 
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Hva tror du straffen 

ville bli ved en 
domstol? 

Hva synes du selv at 
straffen skal være? 

 

Hva tror du at folk flest 
synes at straffen skal 

være? 

 Ingen straff     

 
 Bot 

   

 Opp til 1 måneds nettolønn    

 Mellom 2 og 5 måneders nettolønn    

 6 måneders nettolønn eller mer    

 
 Betinget fengsel 

   

 Under 2 måneder     

 2 måneder → 5 måneder    

 6 måneder → 11måneder    

 1 år  → 1 år og 11måneder     

 2 år  → 2 år og 11måneder    

 3 år  →  4 år og 11måneder    

 5 år  eller mer     

 
 Konfliktråd  

 
 

 
 

 
 

 
 Samfunnsstraff 

   

 Under 50 timer     

 50 - 150 timer     

 Over 150 timer     

 
Elektronisk fotlenke 

   

Under 2 måneder    

Fra 2 til 3 måneder     

Over 3 måneder    

 
 Ubetinget fengsel 

   

 Under 2 måneder     

 2 måneder → 5 måneder    

 6 måneder → 11måneder    

 1 år → 1 år og 11måneder    

 2 år  → 2 år og 11måneder    

 3 år  →  4 år og 11måneder    

 5 år eller mer     

 
Behandling av gjerningsmannen 

   

Under 2 måneder    

Mellom 2 måneder og 1 år    

Over 1 år    

  
Økonomisk kompensasjon til offeret: 

   

 Under 50.000 kr.    

 50.000 → 100.000 kr.     

Over 100.000 kr    
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Sak 6 
 
 
Ca. Kl 2 om natten er Hans på vei hjem fra en fest. Han har hatt et oppgjør med 
kjæresten sin og forlot derfor festen sammen med en bekjent, Thomas. De to snakker 
om episoden, og Hans er både lei seg og sint for måten kjæresten oppførte seg på. 
 
Hans og Thomas går sammen gjennom byen, og under veis stopper de ved en 
grillkiosk for å få seg noe å spise. De har stått utenfor og spist, og Hans gikk inn igjen 
for å gå på toalettet. På vei ut kjøper han en Cola. 
 
Da Hans kommer ut igjen, er Thomas vekk. Hans begynner å lete etter Thomas og 
går frem og tilbake foran kiosken. Litt bortenfor sitter Ole og Jens. De har også vært i 
kiosken og sitter og spiser grillmat. Ole og Jens sludrer og ler. Hans kjenner ikke de 
to. 
Han kan ikke høre hva de sier, men han mener at det er ham de snakker om og ler 
av. Hans kikker hele tiden etter Thomas og har begynt å bli utålmodig og irritert over 
at Thomas bare har gått. Hans går bort til Ole og Jens for å spørre om de har sett 
Thomas. 
 
De er midt i en samtale, så Ole bare dreier hodet mot Hans og sier kort ”Næi”, og så 
fortsetter Ole og Jens sin samtale og overser Hans. Hans blir nå rasende og tar fatt i 
Oles arm og sier: ”Du skal søren ikke være nedlatende overfor meg”. Ole forsøker å 
vri seg løs. Han slår Ole med knyttneve på den ene siden av hodet. Så slår Hans Ole 
i hodet med colaflasken, og flasken knuser. Ole faller, og mens han ligger på bakken, 
går Hans et skritt bakover og sparker Ole i ansiktet og tramper ham på siden av 
hodet, foran øret. Deretter løper Hans bort. 
 
Ole pådro seg et sår ved munnviken og i hodebunnen som måtte behandles. 
Dessuten ble Oles nesebein og et kinnbein brukket, og han fikk hjernerystelse. Ole 
fikk ingen varige mén. 
 
Hans er 27 år gammel og vokste opp i en by på Nordvestlandet under normale 
familiemessige forhold. Han går på lærerskole. Vanligvis har han ikke problemer med 
alkohol. Han er ikke tidligere straffet. 
 
 
 

Kryss av for straff på neste side. 
   Du kan ikke sette mer enn to kryss i hver kolonne. 
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Hva tror du straffen 

ville bli ved en 
domstol? 

Hva synes du selv at 
straffen skal være? 

 

Hva tror du at folk flest 
synes at straffen skal 

være? 

 Ingen straff     

 
 Bot 

   

 Opp til 1 måneds nettolønn    

 Mellom 2 og 5 måneders nettolønn    

 6 måneders nettolønn eller mer    

 
 Betinget fengsel 

   

 Under 2 måneder     

 2 måneder → 5 måneder    

 6 måneder → 11måneder    

 1 år  → 1 år og 11måneder     

 2 år  → 2 år og 11måneder    

 3 år  →  4 år og 11måneder    

 5 år  eller mer     

 
 Konfliktråd  

 
 

 
 

 
 

 
 Samfunnsstraff 

   

 Under 50 timer     

 50 - 150 timer     

 Over 150 timer     

 
Elektronisk fotlenke 

   

Under 2 måneder    

Fra 2 til 3 måneder     

Over 3 måneder    

 
 Ubetinget fengsel 

   

 Under 2 måneder     

 2 måneder → 5 måneder    

 6 måneder → 11måneder    

 1 år → 1 år og 11måneder    

 2 år  → 2 år og 11måneder    

 3 år  →  4 år og 11måneder    

 5 år eller mer     

 
Behandling av gjerningsmannen 

   

Under 2 måneder    

Mellom 2 måneder og 1 år    

Over 1 år    

  
Økonomisk kompensasjon til offeret: 

   

 Under 50.000 kr.    

 50.000 → 100.000 kr.     

Over 100.000 kr    
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          Vedlegg 2 

Fokusgruppedeltakernes holdningsmessige representativitet 

Ved opplegget av fokusgruppeundersøkelsen var det viktig å sikre at fokusgruppedeltakerne 

skulle ha oppfatninger om straff som er representativ for den voksne befolkningen i landet. 

Oppfatningene blant fokusgruppedeltakerne skulle dekke et meningsspekter om straff som 

tilsvarer det som finnes i den voksne befolkningen. 

Mer konkret betyr dette at svarene på spørsmål 2 og 3 nedenfor skal være de samme blant 

fokusgruppedeltakerne som i befolkningen. Svarfordelingene i tabell 2V gir mulighet til å 

kontrollere om vi har lykkes med dette. Data for hele landet stammer fra telefonsurveyen, jfr. 

pkt 1.1 i rapporten. 

 

Spørsmål 2 

Er du enig eller uenig i følgende utsagn: ”Å være innsatt i fengsel kan nesten betraktes som 

et hotellopphold, de innsatte har det alt for godt”? 

 

Spørsmål 3 

Er du enig eller uenig i følgende utsagn: ”Jeg går generelt inn for lengre fengselsstraffer”? 

 

 

 

Tabell 2V: Spørsmål 3: Er du enig eller uenig i følgende utsagn: ”Jeg går generelt inn for lengre 

fengselsstraffer”? Spørsmål 2: Er du enig eller uenig i følgende utsagn: ”Å være innsatt i fengsel kan 

nesten betraktes som et hotellopphold, de innsatte har det alt for godt”? Svar i prosent. (Veide tall) 

Svaralternativer Spørsmål 3 Spørsmål 2 

 Hele landet Fokusgr. Hele landet Fokusgr. 

Helt enig 35,1 32,0 21,7 18,8 

Ganske enig 24,4 25,8 22,4 25,9 

Verken enig eller uenig 15,7 13,3 21,4 18,8 

Ganske uenig 14,2 18,6 20,3 18,5 

Helt uenig 8,7 10,2 12,5 18,0 

Vet ikke 1,9 0 1,6 0 

Totalt 

        N= 

100,0 

1000 

100,0 

117 

100,0 

1000 

100,0 

117 
Signifikanstest, Spørsmål 3: Chi=4,638 P=0,4617 df=5. 

Signifikanstest, Spørsmål 2: Chi=5,786 P=0,3276 df=5.  

 

 

 

Det framgår av tabell 2V at det er meget godt samsvar mellom svarfordelingene. Ingen av de 

små forskjeller som fins er statistisk signifikante. Likevel vil jeg gjøre oppmerksom på at 

fokusgruppedeltakerne kanskje har litt høyere andel med avklarte holdninger enn respon-

dentene i den landsdekkende telefonsurveyen. Andelen som svarer ”vet ikke” og ”verken enig 

eller uenig” er kanskje litt mindre blant fokusgruppedeltakerne enn i den landsdekkende 

telefonsurveyen. Dessuten er de mest straffende holdningene kanskje litt mindre utbredt blant 

fokusgruppemedlemmene enn de er blant de som deltok i den landsdekkende telefonsurveyen. 
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Det er litt færre blant fokusgruppedeltakerne som sier seg ”helt enig” i påstandene i de to 

spørsmålene – og litt flere som sier seg helt eller delvis ”uenige” i dem. – Alt dette dreier seg 

imidlertid om små forskjeller som ikke er statistisk signifikante. De kan skyldes at fokus-

gruppene i all hovedsak er rekruttert fra Oslo. Telefonsurveyen viser at oppfatningene blant 

folk i Oslo er noe mindre straffende enn ellers i landet.  

Det er imidlertid ingen tvil om at de generelle oppfatningene om straff er de samme blant 

fokusgruppedeltakerne som i den voksne befolkningen i landet. Sammenligninger av ni 

undergrupper i materialet bekrefter sammenfallet i tabell 2V. Bare i én undergruppe, 

aldersgruppen 18-29 år, ble det funnet en statistisk signifikant forskjell
16

 i holdninger mellom 

fokusgruppedeltakere og befolkningen i landet. 

                                                 
16

 Testen som ble brukt, var Mann-Whitney U-test (2-sidig). 
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Vedlegg 3 

 

 

Et introduksjonsbrev som ble sendt sammen med spørreskjemaet i postsurveyen hadde 

følgende innhold: 

 

 

 
Undersøkelse av befolkningens holdninger til straff. 

 
Det blir ofte diskutert hva som er passende eller riktig straff for kriminalitet, og om lovovertredere 
burde straffes annerledes enn de blir straffet i dag. For å få bedre kunnskaper om hvilken holdning 
eller mening folk har om straff, har fem forskere ved universiteter i de nordiske land samarbeidet om å 
lage denne undersøkelsen. Derfor ber vi om å få vite hvilken straff du synes er passende i seks 
konkrete saker. De er beskrevet i det vedlagte spørreskjemaet. 
 
Du har blitt valgt ut til å delta i undersøkelsen sammen med omtrent 3000 andre innbyggere i Norge. 
Du og de andre er valgt ut tilfeldig fra Folkeregisteret etter en statistisk metode slik at dere til sammen 
representerer et speilbilde av befolkningen i alderen 16 – 74 år. Det er frivillig å delta i undersøkelsen, 
men for å få gode resultater er det viktig at dere som er trukket ut, deltar. 
 
Alle besvarte spørreskjema blir behandlet konfidensielt. Umiddelbart etter at et utfylt skjema er 
mottatt, vil svarene bli anonymisert. IP-nummeret på forsiden av spørreskjemaet er nødvendig for å 
kunne slette navn og adresse på de som har besvart spørreskjemaet, slik at vi ikke sender 
påminnelse til de som har svart. (Det vil bli sendt ut inntil to påminnelser.) Undersøkelsen er meldt til 
Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 
 
Alle som svarer spørsmålene i de seks konkrete sakene og sender inn spørreskjemaet, kan velge å 
delta i en loddtrekning der én person vil motta et reisegavekort til en verdi av 10.000 kr, og to 
personer vil motta et reisegavekort til en verdi av 5.000 kr.  
 
Dersom du ønsker å delta i loddtrekkingen, må navn og adresse oppbevares inntil loddtrekkingen er 
over og gavekortene er sendt ut, senest 30. november 2009. 
 
Vi håper at du vil ta deg tid til å si din mening om et viktig samfunnsspørsmål. Ved det kan du få 
innflytelse på hvordan strafferettssystemet utvikler seg i fremtiden. 
 
Universitetet i Oslo er ansvarlig for den norske delen av undersøkelsen. Dersom du har spørsmål om 
den, kan du henvende deg til førsteamanuensis Leif Petter Olaussen ved Institutt for kriminologi og 
rettssosiologi, Universitetet i Oslo: E-post: l.p.olaussen@jus.uio.no eller ringe til 22 85 01 66. 
 
 
På forhånd takk. 
 
 
Med vennlig hilsen 

 
 
 
Leif Petter Olaussen 
Førsteamanuensis 
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Vedlegg 4 

Spørsmålene i telefonsurveyen 

 

Introduksjon:  

”God dag, mitt navn er (…) og jeg ringer fra Norstat. Kan jeg få lov å snakke med den person 

i husstanden som neste gang har fødselsdag, og som er18 år gammel eller mer?” 

 

[Til rette vedkommende]: 

Vi gjennomfører for tiden en undersøkelse på vegnet av Universitetet i Oslo om 

befolkningens holdninger til straff. Undersøkelsen er del av et nordisk forskningsprosjekt. Har 

du tid til å svare på noen spørsmål?  

 

[Hvis IO ønsker å delta]: 

Spørsmålene jeg ønsker å stille deg er ikke ment som en kunnskapstest - jeg er snarere opptatt 

av dine personlige synspunkter og holdninger til straff. Det er derfor viktig for oss at du 

svarer det du virkelig mener, uavhengig av hvor mye du mener at du kan om temaet.  

Spørsmål 1 

Alt i alt – mener du at folk er til å stole på, eller mener du at man ikke kan være for forsiktig 

når man har med andre mennesker å gjøre? 

1 = de fleste er til å stole på  

2 = man kan ikke være for forsiktig  

3 = vet ikke (SKAL IKKE LESES OPP FOR DE INTERVJUEDE) 

 

Spørsmål 2 

Er du enig eller uenig i følgende utsagn: ”Å være innsatt i fengsel kan nesten betraktes som 

et hotellopphold, de innsatte har det alt for godt”? 

Svar vennligst på en skala fra 1 til 5, hvor: (Les opp skala)  
1 = helt enig 

2 = ganske enig   

3 = verken enig eller uenig 

4 = ganske uenig   

5 = helt uenig 

6 = vet ikke (SKAL IKKE LESES OPP FOR DE INTERVJUEDE) 

 

Spørsmål 3 

Er du enig eller uenig i følgende utsagn: ”Jeg går generelt inn for lengre fengselsstraffer”? 

Svar vennligst på en skala fra 1 til 5, hvor: (Les opp skala) 
1 = helt enig 

2 = ganske enig   

3 = verken enig eller uenig 

4 = ganske uenig   

5 = helt uenig 

6 = vet ikke (SKAL IKKE LESES OPP FOR DE INTERVJUEDE) 
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          Vedlegg 4 

Spørsmål 4 

Er du enig eller uenig i følgende utsagn: ”Voldsforbrytelser bør straffes langt hardere enn i 

dag”? 

Svar vennligst på en skala fra 1 til 5, hvor: (Les opp skala) 
1 = helt enig 

2 = ganske enig   

3 = verken enig eller uenig 

4 = ganske uenig   

5 = helt uenig 

6 = vet ikke (SKAL IKKE LESES OPP FOR DE INTERVJUEDE) 

 

Spørsmål 5 

Jeg har også et enkelt spørsmål om straff i alminnelighet: Mener du at straffene i Norge 

stort sett er passende, for strenge eller for milde? 

1 = passende 

2 = for strenge 

3 = for milde 

4 = vet ikke (SKAL IKKE LESES OPP FOR DE INTERVJUEDE) 

 

Spørsmål 6 

Forestill deg følgende: En 28 år gammel ustraffet mann truet en kiosk-ekspeditør med kniv og 

tvang ham til å gi fra seg alle pengene i kiosken, 16.000 kr. Synes du at fengsel i ett-og-et-

halvt år er altfor streng straff, litt for strengt, passe, litt for mildt, eller alt for mildt?  

1 = alt for mildt 

2 = for mildt 

3 = passende 

3 = for strengt 

4 = alt for strengt 

5 = vet ikke (SKAL IKKE LESES OPP FOR DE INTERVJUEDE) 

 

Bakgrunnsopplysninger: 

 

Spørsmål 7 

Alder: 

  

Spørsmål 8 

Registrer kjønn 

1) Mann  

2) Kvinne 

 

 

Spørsmål 9 

Registrer sivilstatus 

1) Gift 

2) Samboende par 

3) Samboende med venner 

4) Enslig (bor ikke sammen med partner) 

5) Bor hos foreldre 
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Vedlegg 4 

Spørsmål 10 

Bor du i… 

1) Oslo og Akershus 

2) Hedemark og Oppland 

3) Sør Østlandet (Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark) 

4) Agder og Rogaland  (Aust og Vest Agder + Rogaland) 

5) Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal) 

6) Trøndelag  (nord og sør Trøndelag) 

7) Nord Norge (Nordland, Troms og Finnmark) 

 

Spørsmål 11 

Bor du i… 

1)  Oslo 

2)  Annen by med 100.000 eller flere innbyggere 

3)  By med 50.000 – 99.900 innbyggere 

4)  By/tettsted med 10.000 – 49.900 innbyggere 

5)  By/tettsted med færre enn 10.000 innbyggere 

6)  Landsbygd/spredt bebyggelse 

7)  Vet ikke 

 

[Spørsmål 12 – Dette ble med gratis som tillegg fra Opinion/Norstat] 

 

Hva er din hovedbeskjeftigelse? 

1) Selvstendig / arbeider sammen med ektefelle 

2) Funksjonær / tjenestemann/-kvinne 

3) Faglært/ufaglær arbeider 

4) Skoleelev/student 

5) Pensjonist/trygdet 

6) Arbeidsledig/arbeidssøkende 

7) Hjemmeværende og andre uten arbeidsinntekt 

 

 

Spørsmål 13 

Omtrent hva er husholdningens
17

 bruttoinntekt (inntekt før skatt) per år? NB:  

1) Under 100.000 

2) 100 - 200.000 kr 

3) 201 - 300.000 kroner 

4)  301 - 400.000 kroner 

5) 401 – 500.000 kroner 

6) 501 – 600.000 kroner 

7) 601 – 700.000 kroner 

8) 701 – 800.000 kroner  

9) 801 – 900.000 kroner 

10) 901 – 1000. 000 kroner 

11) Mer enn 1000.000 kroner 

12) Ønsker ikke å svare  (SKAL IKKE LESES OPP) 

13) Vet ikke/   (SKAL IKKE LESES OPP) 

                                                 
17

 Ved en misforståelse mellom Opinion AS og Norstat ble de intervjuede spurt om husholdningens 

bruttoinntekt, ikke respondentens personlige bruttoinntekt. 
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Vedlegg 4 

Spørsmål 14 

Hvis det var valg i morgen, hvilket parti ville du stemt da? 

 

1)  Rødt 

2)  SV 

3)  Ap 

4)  Venstre 

5)  Sp 

6)  KrF 

7)  Høyre 

8)  Frp 

9)  Kystpartiet  

10)  Andre:_____________ NOTER 

11)  Ville ikke stemme 

12)  Vil ikke si 

13)  Ikke sikker 

14)  Har ikke stemmerett 
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Vedlegg 5 

 

 

 

 

Tabell 1.A:  Oppslutningen om politiske partier i oktober 2009 i ulike meningsmålinger og 

ved stortingsvalget i september 2009.  

 Valget 

2009 

Partibarometre for oktober 2009 CATI-

Norstat Respons TNS-G SENTIO1 SENTIO2 Gj.snitt* 

Arbeiderpartiet 35,4 31,5 35,4 32,0 37,4 34,1 34,3 

Fremskrittspartiet 22,9 25,6 22,5 24,3 19,0 22,9 22,8 

Høyre 17,2 12,6 19,7 17,7 20,2 17,6 16,0 

Senterpartiet 6,2 7,9 5,5 6,8 5,9 6,5 8,8 

Sosialistisk Venstreparti 6,2 7,8 6,6 6,2 6,5 6,8 6,2 

Kristelig folkeparti 5,5 6,7 3,7 4,5 4,1 4,8 5,7 

Venstre 3,9 5,7 4,1 5,9 4,6 5,1 3,3 

Rødt 1,3 0,8 1,8 1,4 1,1 1,1 1,2 

Andre 1,3 1,4 0,7 1,2 1,2 1,3 1.8 

   Prosentbasis (antall) 2 682 903 ukjent ukjent ukjent ukjent  N=817 
Datakilder: Respons: Aftenposten, TNS-Gallup:TV2-nyhetene, SENTIO1: Bergens Tidende, SENTIO2: Dagens 

Næringsliv. Den siste målingen (SENTIO2) ligger nærmest i tid (16. oktober) til CATI-Norstats måling. 

Data for valget 2009 (oppdatert per 30.09.2009): nrk.no/valg09/resultat. Lesedato: 19.november 2009. 

Gj.snitt*: aritmetisk gjennomsnitt for de fire nevnte partibarometermålingene. 

CATI-Norstat: Telefonintervju (13.- 21. oktober). De som oppga at de ikke har stemmerett, ikke vil svare, ikke 

vil stemme eller svarer vet ikke, er som vanlig holdt utenfor. Vekt: kjønn*alder*region*utdanning. 
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Vedlegg 6 

 

 

Tabell 6.1: Medianverdier (straffeskala) for den straff som fokusgruppemedlemmene selv 

ville gitt  - for ubetinget fengsel, behandling og økonomisk kompensasjon, hver for seg – svar 

på spørreskjema før film, rett etter film og etter diskusjon. (=antall.) 

 Medianverdi for ubetinget fengsel 

 Før film Etter film Etter diskusjon 

Menn 19,44  (47) 18,75  (35) 18,86  (44) 

Kvinner 22,00  (25) 19,00  (19) 19,06  (26) 

     Totalt 21,63  (72) 18,83  (54) 18,93  (70) 

 Medianverdi for behandling 

 Før film Etter film Etter diskusjon 

Menn 3,44  (17) 4,73  (23) 4,83  (24) 

Kvinner 3,50  (16) 4,86  (18) 4,94  (18) 

     Totalt 3,47  (33) 4,79  (41) 4,88  (42) 

 Medianverdi for økonomisk kompensasjon 

 Før film Etter film Etter diskusjon 

Menn 3,25  (28) 2,89  (29) 3,14  (30) 

Kvinner 3,08  (23) 2,82  (23) 3,00  (22) 

     Totalt 3,16  (51) 2,86  (52) 3,08  (52) 

 

 

 


